
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                            
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ                                           
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
 
 
 

 

 

 

 

∆ιακήρυξη  

 

 

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για την  «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και  

νοµικών προσώπων αυτού,   

για 12 µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισµός:   206.983,30 €  
 

πλέον ΦΠΑ  24%  49.675,99 €  €  
  

  

ήτοι:   
 

256.659,29    €  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γεράνι  9 – 6 - 2016 
ΝΟΜΟΣ  XANΙΩΝ                                                                Αριθµ. Πρωτ.: 9526 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Γεράνι, 73014 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Πληροφορίες: Μπιράκης Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 2821340011 
Fax: 2821340090 
e-mail: birakis@platanias.gr                         

 

ΕΡΓΟ: Επαναπροκήρυξη Προµήθειας υγρών καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών 

προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  µηχανηµάτων & οχηµάτων  του 

∆ήµου Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016 -2017 

 Προϋπολογισµός:  256.659,46 € (συµπ. ΦΠΑ 24%) 

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι 

Χρήση : 2016-2017 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  
 

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για την  «Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών 

ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων & 

οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και  νοµικών προσώπων αυτού,  για 12 µήνες - αρχής 

γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης, 2016 - 2017» µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  (µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά) µε 

τους κάτωθι Όρους :. 

 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα) οι οποίες και διέπουν 

την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας: 
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1. Του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παράγραφος 1 και τις λοιπές 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  Καλλικράτης.» 

3. Το άρθρο 46 της υπ. αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23.03.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του 

ίδιου άρθρου µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από µέλη της, 

δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

1291Β'/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα  διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 

/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

8. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία  2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 

ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από διαδικασίας 

κληρώσεως» 

10. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

11. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

12. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το 

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

13. Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β 92/10.02.1999), όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β 448/07.04.2005) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ Β 

1240/19.07.2007), περί εξαιρέσεως προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 
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προµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την παράγραφος 3 περίπτωση γ του άρθρου 2 του Ν. 

2286/1995.  

14. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30.09.2010): ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του  Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 

(L 335). 

15. Tου Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2055/51/ΕΚ της Επιτροπής  και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005» 

16. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/01.02.1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

17. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002), περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

18. Του άρθρου Πρώτο, παράγραφος Ζ: προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις  εµπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

19. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/03.08.1995), όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.2372/96, 

Ν.2414/96, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 

Α  66/11.04.1966) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 

µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 

τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30 /14.02.2005) «Μέτρα για τη 

διασφάλιση  της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων» και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 

279/10.11.2005 ) «Τροποποίηση του  Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων». 

20. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ  Α 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 

γνωµοδότηση  του Ν.Σ.Κ. 

21. Της Υ.Α. 13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/17.08.2015 τεύχος Β’) «Καθορισµός ηµερήσιων 

και εβδοµαδιαίων  νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
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καταχώρησης δηµοσιεύσεων  των φορέων του ∆ηµοσίου» όπως συµπληρώθηκε και ισχύει 

σήµερα. 

22. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

Αντικατάσταση του  έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία  εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

23. Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012) 

«Ρυθµίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

- Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

24. Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Τεύχος Α  240/12.12.2012  και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013), 

άρθρο 48,  για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για 

τα είδη που  αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους ∆ήµους.  

25. Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 

26. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013, 

σύµφωνα µε την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δηµοσιεύθηκε πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4 

προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών, για προµήθειες: α. 

τροφίµων, β. λοιπών  αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών 

υπηρεσιών, γ.  πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµων υγειονοµικού υλικού για 

τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους προσώπων, 

πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 

27. τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

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

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

Νοεµβρίου 2005, του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), των Ν. 2286/95 και Ν. 3463/06, σε 

συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν Πρωτοκόλλου 115/43/26-03-2013 Εγκύκλιο 3 του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η προτεινόµενη διαδικασία για την ανάδειξη 

χορηγητών – προµηθευτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και µε τις διατάξεις του άρθρου 48 

του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) 

 

καθώς και  

 

16PROC004559905 2016-06-09



6 
 

28. Το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014  σύµφωνα µε το οποίο:... «Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 

και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 

3463/2006 και του  άρθρου 194 του ν. 3852/2010 µπορούν να προµηθεύονται, για τις 

δικές τους ανάγκες, τα είδη  της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας 

ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήµων ή των περιφερειών που 

τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης 

προµηθευτών−χορηγητών των ειδών αυτών, µπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νοµικό 

πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση.» 

29. Το υπ΄αριθµό πρωτ.:7848/11.03.2016  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε 

την έναρξη ισχύος του Β µέρους του Ν.4281/2014 

30. Την υπ΄ αρ. 49/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής προµήθειας καύσιµων (κίνησης – θέρµανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών για το 

έτος 2016. Α∆Α 782ΙΩΞ5-ΚΕ3 

31. Την υπ’ αριθµ. 30/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πλατανιά «περί ορισµού 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου Πλατανιά της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 2016” Α∆Α: ΩΧ6ΣΩΞ5-4Ι7 

32. Την υπ΄αριθ πρωτ: 4940/29-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά,  16REQ004093236 2016-03-29 στην οποία αναφέρονται 

και οι πιστώσεις του έτους 2017. 

33. Την υπ΄αριθµ:  92/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Πλατανιά περί ψηφίσεως 

πιστώσεων δαπάνης για “προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων ” και τις 

αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  , Α∆Α:  7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ     

 

  

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
 Πίστωση 

έτους 2016 
Πίστωση 

έτους 2017 

292 
29/03/20

16 
10-

6641.002 
Προµήθεια καυσίµων 2.036,88 2.036,88 

293 
29/03/20

16 
20-

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

απορριµµατοφόρων 
42.965,29 42.965,29 

294 
29/03/20

16 
20-

6644.001 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
354,24 354,24 
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295 
29/03/20

16 
30-

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

µηχανηµάτων 
48.685,70 48.685,70 

296 
29/03/20

16 
30-

6644.003 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
 1.062,72 1.062,72 

297 
29/03/20

16 
10-

6643.002 
Προµήθεια πετρελαίου 

θέρµανσης 
8.000,00 12.000,00 

 103.104,83 107.104,83 

Σύνολο ∆ήµου Πλατανιά 210.209,66 

 

 

34. Την υπ΄αριθ πρωτ: 159/11-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  για τις 

ανάγκες θέρµανσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά,   16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία 

αναφέρονται και οι πιστώσεις του έτους 2017. 

 

35. Την υπ΄ αρ.  19 /2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων 

(πετρελαίου θέρµανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του και διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων. Α∆Α: 6021οκ64-ΘΤΗ 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
Συνολικό 

Ποσό 

Α- 79 11/03/2016 10.6643.002 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 

(Ν.Π.∆.∆.) 
3.000,00 

 

Ενώ για το 2017 το ποσό του προϋπολογισµού ανέρχεται στις  5.000,00€ 
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36. Την υπ΄αρ.  1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων.  Α∆Α: 6ΓΖ1ΟΚ8Ψ-ΞΩΕ 

37. Την υπ΄ αρ. 1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων.  Α∆Α: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-Ζ6Η 

38. Τις υπ΄αρ. 20/2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πλατανιά (ΚΕ∆ΗΠ) περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου 

θέρµανσης,   βενζίνης αµόλυβδης)   για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του 

καθώς και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.  Α∆Α: 6ΓΦ3ΟΚ6Ο-ΡΤΕ 

39. Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕ∆ΗΠ:  

� την  υπ΄αριθ πρωτ: 152/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια 

καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   Α∆Α: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8,   

� την υπ΄αριθ πρωτ: 173/18-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια 

καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΚΕ∆ΗΠ,   Α∆Α:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ 

� την υπ΄αριθ πρωτ: 153/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια 

καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΒΣΣ Πλατανιά,   Α∆Α: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α 

� την υπ΄αριθ πρωτ: 167/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια 

καυσίµων  θέρµανσης παιδικού σταθµού Κολυµβαρίου ,   Α∆Α: 6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ 

 

40. Την υπ΄αριθµ  106 /2016 απόφαση του ∆.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προµήθειας  

καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆. Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016-2017,  

Α∆Α:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91 

41. Τους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 και τις προβλέψεις δεσµεύσεων 

πιστώσεων στους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 του ∆ήµου Πλατανιά και 

των νοµικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 

Πλατανιά  2) της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 3) της 

Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  ∆ήµου Πλατανιά  (ΚΕ∆ΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές 

πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων. 

42. Την µε αριθµό  102/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 

και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών προσώπων αυτού» Α∆Α:  7ΨΨ6ΩΞ5-Ζ3Β 
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43. Την µε αριθµό πρωτ. Περίληψης ∆ιακήρυξης 5945/11.04.2016:  «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και  νοµικών προσώπων αυτού,  

για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης, 2016 – 2017 µε 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 9 / 05 / 2016, Α∆ΑΜ: 

16PROC004190760 2016-04-12 

 

44. Την απόφαση 165/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποδέχτηκε το υπ΄αριθµό 

πρακτικό 9277/7.06.2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού κηρύσσοντας αυτόν 

άγονο και αποφασίζοντας την επανα προκήρυξη του , A∆Α: Ψ6Χ0ΩΞ5-Λ3Ρ 

 

45. Την εναρµονισµένη µελέτη ως προς την µεταβολή του καθεστώτος Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 

από 01.06.2016 βάση Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

 

46. Την  178 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από την Οικονοµικής 

Επιτροπής  δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 7Ε∆ΩΩΞ5-ΣΘΛ, για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το 

ύψος του ΦΠΑ 24% 

 

 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑΕ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 
για 2016 

Συνολικό Ποσό 
για 2017 

431 07/06/2016 10.6641.002 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 16,56 € και για το 

2017 πίστωση 16,56 € 

16,56 16,56 

432 07/06/2016 20.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 349,31 € και για το 

2017 πίστωση 349,31 € 

349,31 346,31 

433 07/06/2016 20.6644.001 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 2,88 € και για το 2017 
πίστωση 2,88 € 

2,88 2,88 

434 07/06/2016 30.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων-

µηχανηµάτων. Για το έτος 2016 
ποσό 395,82 € και για το 2017 

πίστωση 395,82 € 

395,82 395,82 
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435 07/06/2016 30.6644.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 8,64 € και για το 2017 
πίστωση 8,64 € 

8,64 8,64 

   Σύνολο:  773,21 773,21 

 

Για τον ΚΑ 10.6643.002 που αφορά προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης θα δοθεί άµεσα σε επόµενο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωση για την τακτοποίηση της µεταβολής του ΦΠΑ και έπειτα θα εκδοθεί 

συµπληρωµατική πίστωση ποσού 65,04 € για το 2016 και 97,56 € για το 2017.  

 

47. Την   27/ 2016 περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού, Α∆Α: 6ΞΠΓΟΚ64-Π∆Ι και 28/2016 

απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠ∆∆ δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 63Λ2ΟΚ64-

Ζ40 για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

 

48. Την  30 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από της ΚΕ∆ΗΠ δήµου 

Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: ΩΝΒΙΟΚ6Ο-ΗΚΑ 

 

49. Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της Α΄ βάθµιας σχολικής 

Επιτροπής  δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: 

6ΛΒ3ΟΚ8Ψ-ΟΙ3 

 

50. Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της β΄ βάθµιας σχολικής Επιτροπής  

δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: 6Α0ΚΟΚ8Η-

ΨΑ1 

 

51.  την  180 / 2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά µε θέµα: “επανα-προκήρυξη 

του διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ.  ∆ιακήρυξης 5945/11.04.2016: «Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών 

ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων & οχηµάτων του 

∆ήµου Πλατανιά και  νοµικών προσώπων αυτού,  για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 

σύµβασης, 2016 - 2017», Α∆Α: Ω997ΩΞ5-98Β 

 

Η δηµοπρατούµενη εργασία έχει αριθµούς αναφοράς CPV: 

 Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8   

 Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων    09132100-4 

 Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων  09135100-5 
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ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, ήτοι:  

1) Κοινωφελής Επιχείρησης  ∆ήµου Πλατανιά, ΚΕ∆ΗΠ 

2)Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά,  Ν.Π.∆.∆.  

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά,  

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά 

 

µε κριτήρια κατακύρωσης: 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 

στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 

να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
  

β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα.
  

  

 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης είναι  206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 € 

 
ήτοι:    256.659,29 €    

 

και χωρίζεται σε έξι (6) οµάδες . 
 

Η παραπάνω προµήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το ∆ήµο Πλατανιά, για τις ανάγκες του 

∆ήµου και των τεσσάρων (4), ως άνω, νοµικών του προσώπων, αλλά οι συµβάσεις µε τον 

προµηθευτή ή τους προµηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα 

προµήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόµενες ποσότητες, των υπό προµήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές 

και έκαστος Φορέας προµήθειας δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόµενες 

ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών. 
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Ο ∆ήµος Πλατανιά και τα τέσσερα (4) ως άνω νοµικά του πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών 

σε καύσιµα των οποίων, διενεργείται ο διαγωνισµός αυτός, ονοµάζονται στην παρούσα διακήρυξη 

ως «Φορείς Προµήθειας». 

 

Πιο συγκεκριµένα ο καταµερισµός του συνολικού προϋπολογισµού ανά φορέα προµήθειας έχει ως 

ακολούθως: 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 
µήνες, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Ι ∆ήµου Πλατανιά  211.918,68 

ΙΙ Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου 
Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 

8.065,04 

ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά 
(Κ.Ε.∆.Η.Π.) 

11.452,35 

ΙV Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

14.013,01 

V B΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

11.210,21 

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29 

 

 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους  όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ο  Αναθέτουσα Αρχή 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και τα Νοµικά του πρόσωπα:    
1) Κοινωφελής Επιχείρησης  ∆ήµου Πλατανιά , ΚΕ∆ΗΠ  

2)Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά ,Ν.Π.∆.∆.  

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, 

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, 

 

1.2 Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισµό: Τµήµα Προϋπολογισµού - Λογιστηρίου - Προµηθειών 

Οδός: ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ 

Τηλ.: 28213 40010,11,12 & 26  Φαξ: 28213 40090 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση – 

Προκαταβολή - Οµάδες της προµήθειας  

2.1. Η προµήθεια έχει προϋπολογισµό   206.983,30€, πλέον ΦΠΑ 24%, 49.657,99 ήτοι 

256.659,29€ και χωρίζεται σε έξι (6) Οµάδες, ως ακολούθως: 

 

Α. Για τις Οµάδες 1, 2, 3 και 4 οι οποίες αφορούν στην προµήθεια ειδών καυσίµων κίνησης 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, ανά ∆ηµοτική 

Ενότητα, προκειµένου να επιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµων και ωρών εργασίας κατά την 

διαδικασία  ανεφοδιασµού αυτών, και 

Β. Για τις Οµάδες 5 & 6, οι οποίες  αφορά την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και λιπαντικών – 

χηµικών προσθέτων καταβάλλεται ενιαία, κατά είδος προµήθειας. 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν, είτε µία 

προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προµήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για µέρος/µέρη 

της προµήθειας, σύµφωνα µε τις Οµάδες που προβλέπονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Η 

προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε Οµάδας 

που συµµετέχει.   

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

2.2. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα προµήθειας. 

2.3. Η δαπάνη της προµήθειας, θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών (ή 

προγραµµατισµών) εξόδων των ετών 2016 και 2017 του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών του 

Προσώπων και για διάστηµα 12 µηνών (η µελέτη υλοποιήθηκε για το διάστηµα από 1/7/2016 έως 

30/6/2017)  από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την κάλυψη του συµβατικού ποσού των 

εξόδων. 

2.4.  Η συµβατική διάρκεια  εκτέλεσης της  προµήθειας καθορίζεται για δώδεκα (12) µήνες,  αρχής 

γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία 

των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας 

σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, 

κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 

περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου. 
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2.5 ∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

2.6 Αντικείµενο προµήθειας. 

Η προµήθεια αφορά τις παρακάτω Οµάδες, όπου δεν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να προσφέρει 

διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για οµοειδή είδη υγρών καυσίµων µεταξύ διαφορετικών 

υποοµάδων κάθε  Οµάδας. 

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 1.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων  των υπηρεσιών 
της ∆Ε Βουκολιών (CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Η υποοµάδα 1.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της ∆Ε Βουκολιών και µηχανηµάτων. 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.1 

Πετρέλαιο κίνησης 
οχηµάτων 

υπηρεσιών της ∆Ε  
Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,00 €  13.800 lt  13.800,00€ 

1.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 
95 οκτανίων 

οχηµάτων 
υπηρεσιών και 

µηχανηµάτων της 
δε Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,20€ 840lt 1.008,00 

Σύνολο: 14.808,00 

ΦΠΑ 24% 3.553,92 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 18.361,92 
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Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Βουκολιών 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

Σύνολο: 14.808,00 

ΦΠΑ 24% 3.553,92 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 18.361,92 

 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 2.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της ∆Ε Κολυµβαρίου 

Η υποοµάδα 2.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της ∆Ε Κολυµβαρίου 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

2.1 

Πετρέλαιο κίνησης 
οχηµάτων 

υπηρεσιών της ∆Ε 
Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
1,00€ 9.000 9.000,00 

2.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχηµάτων 

υπηρεσιών και 
µηχανηµάτων της 
∆Ε Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
 1,20 € 3.240 3.888,00 

Σύνολο: 12.888,00 

ΦΠΑ 24% 3.093,12 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 15.981,12 
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Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Κολυµβαρίου. 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

Σύνολο: 12.888,00 

ΦΠΑ 24% 3.093,12 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 15.981,12 

 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 3.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της δε Μουσούρων 

Η υποοµάδα 3.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών και µηχανηµάτων της ∆Ε Μουσούρων 

Η υποοµάδα 3.3 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.1 
Πετρέλαιο κίνησης 

οχηµάτων υπηρεσιών 
της δε Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,00€ 16.200  16.200,00 

3.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχηµάτων 

υπηρεσιών και 
µηχανηµάτων της δε 

Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,20€  3.360 4.032,00 

Σύνολο: 20.232,00 

ΦΠΑ 24% 4.855,68 
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Σύνολο µε ΦΠΑ: 25.087,68 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.3 
Βενζίνη αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 1,20 3.428,19  4.113,82 

Σύνολο: 4.113,82 

ΦΠΑ 24% 987,31 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 5.101,13  

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Μουσούρων 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 

Σύνολο: 24.345,82 

ΦΠΑ 24%  5.842,99 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 30.188,81 

 
 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 4.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της δε Πλατανιά 

Η υποοµάδα 4.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της δε Πλατανιά 

Η υποοµάδα 4.3 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 
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Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της  ∆Ε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,00 € 82.080 82.080,00 

4.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 

οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της  ∆Ε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,20 € 5.520 6.624,00 

Σύνολο:  88.704,00 

ΦΠΑ 24% 21.288,96 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 109.992,96 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

4.3 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 

οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 1,20  2.371,28  2.845,53 

Σύνολο: 2.845,53 

ΦΠΑ 24%  682,92 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.528,45 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Πλατανιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

Σύνολο: 91.549,53 

ΦΠΑ 24% 21.971,88  
Σύνολο µε ΦΠΑ: 113.521,41 
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ΟΜΑ∆Α 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

5.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 
Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 5.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης των δηµοτικών κτιρίων των 
τεσσάρων δηµοτικών ενοτήτων: Βουκολιών, Κολυµβαρίου, Μουσούρων και Πλατανιά. 

Η υποοµάδα 5.2 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του 
κτιρίου της  ΚΕ∆ΗΠ 

Η υποοµάδα 5.3 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του 
κτιρίου της Ν.Π.∆.∆. 

Η υποοµάδα 5.4 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
κτιρίων της Α΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής 

Η υποοµάδα 5.5 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
κτιρίων της Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής 

CPV: 09100000-0:09135100- 5 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά σε έκαστη εγκατάσταση ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, 
κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

B1) Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 14 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - 
είναι ο παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

5.1 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων ∆. 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 0, 813 20.000,20  16.260,16 

Σύνολο: 16.260,16 

ΦΠΑ 24% 3.902,44 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 20.162,60 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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5.2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ 0,813  2.800,04  2.276,43 

Σύνολο: 2.276,43 

ΦΠΑ 24% 546,34 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.822,77  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.3 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠ∆∆ 0,813  8.000,09  6.504,07 

Σύνολο: 6.504,07 

ΦΠΑ 24% 1.560,97 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 8.065,04 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.4 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
Α΄βαθµιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

Α΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
0,813  13.900,14  11.300,81 

Σύνολο: 11.300,81 

ΦΠΑ 24% 2.712,20 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 14.013,01 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.5 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
Β΄βαθµιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

Β΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
 0,813 11.119,91 9.040,49 
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Σύνολο: 9.040,49 

ΦΠΑ 24%  2.169,72 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 11.210,21 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 

Σύνολο: 45.381,96 

ΦΠΑ 24%  10.891,67 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 56.273,63  
 
 

  

 ΟΜΑ∆Α  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

 
Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 6.1 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46, σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Η υποοµάδα 6.2 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68, σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Η υποοµάδα 6.3 αφορά την προµήθεια Γράσου συσκευασίας φυσίγγιο γρασαδόρου 400 gr. 
  
Η υποοµάδα 6.4 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού βενζινοκινητήρων –πετρελαιοκινητήρων SAE 
15W-40, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L  
 
Η υποοµάδα 6.5 αφορά την προµήθεια Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB HP ATF - συσκευασία 
δοχεία έως 20L 
 
Η υποοµάδα 6.6 αφορά την προµήθεια υγρού κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής καύσεως 
(ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L  

Η υποοµάδα 6.7 αφορά την προµήθεια AdBlue µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του 
οποίου είναι η µείωση της εκποµπής καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς EURO 4, EURO 5. 

Η υποοµάδα 6.8 SAE 5W-40 αφορά την προµήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων – 
πετρελαιοκινητήρων, σε δοχεία συσκευασίας έως 5 L 

Η υποοµάδα 6.9 SAE 20W-50 αφορά την προµήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων – 
πετρελαιοκινητήρων, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

16PROC004559905 2016-06-09



22 
 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες  

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

B1) Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 
σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
 

6.1 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46 
µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και πολύ 

καλή αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 

αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

2,10/L 1.400lt 2.940,00 

Σύνολο: 2.940,00 

ΦΠΑ 24% 705,60 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.645,60  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Ι
Α

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
 

6.2 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68 
µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και πολύ 

καλή αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 

αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

2,10/L 600 lt  1.260,00 

Σύνολο: 1.260,00 

ΦΠΑ 24% 302,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ:  1.562,40 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(συσκευασί
α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
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6.3 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 
γρ., µε βάση λιθίου για ποικίλες εφαρµογές σε 

ρουλεµάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 
συσκευασία κυλινδρική πλαστική για πιστόλι 

γρασαδόρου 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

3,50 / τεµ 500  1.750,00 

Σύνολο: 1.750,00  

ΦΠΑ 24% 420,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.170,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
Φ

Ο
Ρ

Ε
Α

Σ
 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

Ε
Ι

Α
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

6.4 

SAE 15W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 15W-40 µε 

ένδειξη υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L  

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

3,60 €/lt 1.600 lt  5.760,00 

Σύνολο:  5.760,00 

ΦΠΑ 24%  1.382,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 7.142,40 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Ι
Α

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.5 
Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB HP ATF. 

Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 
 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

4,50€/lt 
 
 

300 lt 1.350,00 

Σύνολο: 1.350,00 

ΦΠΑ 24% 324,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.674,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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6.6 

Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής 
καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση µε σηµείο 

πήξεως µε όριο max −25°C µε αντιπαγετική, 
αντιθερµική και αντιδιαβρωτική προστασία. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 
 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

3,30 €/lt 1.000 lt  3.300,00 

Σύνολο: 3.300,00  

ΦΠΑ 24%  792,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.092,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
Φ

Ο
Ρ

Ε
Α

Σ
 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

Ε
ΙΑ

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.7 

AdBlue, µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του 
οποίου είναι η µείωση της εκποµπής 

καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες Συσκευασία: ∆ΟΧ 10LT   

Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : DIN 70070 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

EURO 4,EURO 5. 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

9,00  € / 
τεµ 

 50 450,00 

Σύνολο: 450,00 

ΦΠΑ 24% 108,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 558,00  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

6.8 

SAE 5W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 5W-40 µε ένδειξη 
υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία συσκευασίας έως  

5 λίτρων 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

5,00 / lt 20  100,00 

Σύνολο: 100,00  

ΦΠΑ 24%  24,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 124,00 
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Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

6.9 

SAE 20W-50 –  Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 5W-40 µε ένδειξη 
υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία συσκευασίας έως  

20 λίτρων 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

5,50 € / lt 200  1.100,00 

Σύνολο:  1.100,00 

ΦΠΑ 24% 264,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.364,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

Σύνολο: 18.010,00  
ΦΠΑ 24% 4.322,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 22.332,40 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 ο ∆ιενέργεια διαγωνισµού   

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 20 ηµερών, 

από την τελευταία ηµεροµηνία  δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 

Τύπο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 ο  Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού και 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. Ο διαγωνισµός θα 
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πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ύστερα από 

προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας 

υποχρεωτικής για τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης δηµοσίευσής της στον ελληνικό 

τύπο, όταν δεν απαιτείται δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων (άρθρο 10 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

24.06.2016 

27.06.2016 

Δευτέρα, 

Ώρα: 08:00 

11.07.2016 

Δευτέρα, 

Ώρα: 17:00 

  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές τίθενται µέχρι και έξι  (06) ηµέρες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις της υπηρεσίας προς 

τους ενδιαφερόµενους θα γνωστοποιηθούν το αργότερο τρεις (3) µέρες  πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 
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συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

 

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε 

κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:  

1. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.  

2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών).  

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Τµήµα 

Προµηθειών και στα τηλέφωνα 2821340011,26  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 9ο της 

παρούσας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 ο     ∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισµοί  

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.  

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για µία ή περισσότερες 

οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στη µελέτη Νο1 που συνέταξε η 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.  

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

τακτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτ9ων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

         -  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση 

 στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 

 συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 

 Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα  µε 

τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

 στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

 µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

 (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος. 
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Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Για τη συµµετοχή – υποβολή προσφοράς στις Οµάδες 1, 2, 3, και 4, λόγω της φύσης της 

προµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην ενιαία µελέτη τεχνικών προδιαγραφών που επέχει 

θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, και στο Άρθρο 15 της παρούσας, προκειµένου να γίνεται 

γρήγορα και άµεσα ο ανεφοδιασµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων των Φορέων Προµήθειας, οι 

υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή 

πρατήρια ή αντιπροσώπους µε αντλία παροχής/ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων κίνησης) εντός των 

ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ως ακολούθως:  Οµάδα 1: ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών, Οµάδα 

2: ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου, Οµάδα 3: ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων, Οµάδα 4: ∆ηµοτική 

Ενότητα Πλατανιά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης 

στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου 

από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  

 

6.1  Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

 

Α) Για τους Έλληνες πολίτες:  

� Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  
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� Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια 

ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

� Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

(κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα 

τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 

θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που 

είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. 

 

  Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό  

  πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν  

  αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.   

  Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν.  

  1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι   

  ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

 

� Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού.  

 

� Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

 

Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού 

του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα 

από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 

να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό 
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δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νοµικού προσώπου. 

 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της Νο 1/2016 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των 

σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Επίσης, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού 

 

� Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 

48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί 

η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

 

 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

� Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
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έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 

 Συγκεκριµένα:  

 

Για τα φυσικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Για τα νοµικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.   

 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

β. ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

γ. ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 

σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  

δ. ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 

ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

ε. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

στ. ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

 

10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του 

∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά την 

τελευταία τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της 

σύµβασης.   

 

11. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία (για τους συµµετέχοντες στις οµάδες καυσίµων). 
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12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος ειδικά για τη συµµετοχή – υποβολή 

προσφοράς στις Οµάδες 1, 2, 3, και 4, ότι διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή 

πρατήρια ή αντιπροσώπους µε αντλία παροχής/ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων κίνησης) εντός των 

ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ως ακολούθως:  Οµάδα 1: ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών, Οµάδα 

2: ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου, Οµάδα 3: ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων, Οµάδα 4: ∆ηµοτική 

Ενότητα Πλατανιά. 

 

13. Κατάσταση προσωπικού. 

 

14. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά 

τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που 

αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 

οικονοµικές χρήσεις.  

 

 

Β) Για τους αλλοδαπούς:  

� Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 

µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. 

� Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

ανωτέρω περιπτώσεις (3η ) και (7η ) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. 
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� Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις.  

� Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του 

οικείου κράτους µέλους. 

� Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 

µέλους.  

 

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 

ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  

 

∆. Για τους συνεταιρισµούς:  

• Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

• Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    

• Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση.  

 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε 

µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 

Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 

ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και 

κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο 

να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από 

τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
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δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

 

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του 

προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από 

αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  

� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  

 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 

υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή 

στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 

κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

 

Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, 

όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες 
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επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε 

ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που 

γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 

της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 

µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 

 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα 

ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7 ο  Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα  που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον Ν.2513/1997 

(Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 

εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται και µε γραµµάτια του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα φέρουν την 

επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille), όπου απαιτείται, και θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση 

διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση.  

 

Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υπ. αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185 
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/23.03.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 

θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης της /των 

Οµάδας/δων που συµµετέχουν συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 

Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας , 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό απευθύνεται στο ∆ήµο Πλατανιά.  

 

Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι πέντε µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).   

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης 

και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

 

β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 

οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο (ή έκαστος)  προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 157 

του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»  
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β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

26, παρ. 2 της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

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

 

γ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς το Φορέα Προµήθειας µε τον οποίο 

θα υπογραφεί η σύµβαση και θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την 

ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων 

της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

δ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

ε. Ο/οι προµηθευτής/ες εγγυάται/ούνται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα  που θα 

προµηθεύσει/ουν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται. Έκαστος Φορέας Προµήθειας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα 

οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προµηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον µηχανολογικό 

εξοπλισµό ή/και και στα µηχανήµατα/οχήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα 

καταπίπτει υπέρ του Φορέα προµήθειας  η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των καυσίµων  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους.  

 

Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 

µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση 

γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

 

Άρθρο 8 ο  Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
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8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και 

συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  

 

8.2 Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

 

α. ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

 

β. ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

 

8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το 

Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 

προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 

 

8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
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περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

 

Τιµές: 

Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται: 

• για τα καύσιµα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, 

µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  για το ∆ήµο Πλατανιά κατά 

την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 

Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το 

άρθρο 63 Ν. 4257/14  

• Για τα λιπαντικά – χηµικά πρόσθετα η τιµή προσφοράς ανά είδος όπως και η συνολικά 

διαµορφωµένη τιµή στο σύνολο της προµήθειας των  λιπαντικών – χηµικών προσθέτων 

 

 

Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό 

έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

8.3 Τρόπος πληρωµής-κρατήσεις 

 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή των 

υπό προµήθεια υλικών εντός τριάντα  [30] ηµερών µε την έκδοση και προσκόµιση τιµολογίου. 
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Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται, κατά περίπτωση ανάλογα µε το 

Φορέα Προµήθειας και το προµηθευόµενο είδος,  στις εξής κρατήσεις: 

• υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% η οποία 

κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων για κάθε 

αρχική, καθώς και κάθε συµπληρωµατική σύµβαση αξίας άνω των 2.500,00 ευρώ (άρθρο 4 

παρ. 3 Ν 4013/11, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 

4072/2012), 

• φόρου εισοδήµατος καυσίµων σε ποσοστό 1% ή φόρου εισοδήµατος προµηθειών 4% (κατά 

περίπτωση), 

• υπέρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΕΑ∆Υ  ποσοστό 1,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού  (κατά περίπτωση), 

• υπέρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΠ∆Υ   ποσοστό 0,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού  (κατά περίπτωση), 

[Σηµείωση: Στις προµήθειες καυσίµων κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων οι κρατήσεις 

υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων -iii και iv -  επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 

παρ. 15 ν. 4071/2012)] 

καθώς και όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του 

τιµολογίου. 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη 

διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 

του Ν. 3548/2007, ΦΕΚ Α' 68, όπως ισχύει. ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη 

απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω 

δαπάνες. Επειδή στη ∆ιακήρυξη, καθώς και στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ 

δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα ή 

περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του ∆ιαγωνισµού, οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα 

επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας του 

∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε ότι, την 

υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση των οµάδων του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος, 

θα την έχει ο ∆ήµος Πλατανιά. 

 

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 
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8.5 Επισηµάνσεις 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

3. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 15, αποτελεί απαράβατο όρο 

και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

5. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

8. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό 

προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην µελέτη της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η 

προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα ή τις οµάδες 

για τις οποίες συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο   Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών , µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

� Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

� Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

� Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών  

� Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

� Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
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οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 

τους ορίζονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ο  ∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη – 

κατακύρωση  

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο 

η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

� Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

� Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

� Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά.  

� Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 

βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή 

και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

� Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί 

το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ο  Ενστάσεις – προσφυγές 

12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 

συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  

 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της 

διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το 
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διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε 

περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 

µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   

 

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. 

(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  

Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του 

αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 

αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην 

Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  

 

12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές.  

Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

 

12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου 

Νόµου. 

 

12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ο   Υπογραφή Σύµβασης  

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την 

υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας 

και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς 

ένα επί τοις εκατό (1%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα.  

 

Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, 

ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον  φορέα. 
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Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν 

και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν 

τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  

 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

� Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  

� Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

� Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

� Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  

� Την συµφωνηθείσα τιµή.  

� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  

� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.  

� Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

� Τον τρόπο παραλαβής.  

� Τον τρόπο πληρωµής.  

� Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  

� Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

� Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  

 

Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 

προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ο  Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 15 ο   Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης 

1. Ο (έκαστος) προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου   

ή/και λιπαντικού ή/ και χηµικού προσθέτου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται 

σε έκαστη  σύµβαση. Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή 

που λαµβάνει την εντολή προµήθειας, να εφοδιάσει το ∆ήµο ή το έκαστο Νοµικό Πρόσωπο µε την 

παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων ή/και 

λιπαντικού ή/ και χηµικού προσθέτου θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες 

του ∆ήµου ή έκαστου Νοµικού Προσώπου και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη -  µε ευθύνη, µέριµνα και 

δαπάνες µεταφοράς και παράδοσης του προµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

2. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, 

στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατόπιν υπόδειξης του φορέα, 

οπουδήποτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές. Η παράδοση 

θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Προµήθειας, εντός 24 

ωρών. 

 

3.   οι παραδόσεις των λιπαντικών ή/ και χηµικών προσθέτων θα γίνονται εντός 48 ωρών 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση του αρµοδίου τµήµατος έκαστου φορέα προµήθειας. 

 

 Ειδικότερα ανά ανάλογη Οµάδα της προµήθειας ισχύει: 

 

Οµάδα 1: 

Φορείς προµήθειας:  ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός: ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Βουκολιών. 

 

Οµάδα 2: 

Φορείς προµήθειας:    1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου 
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Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κολυµβαρίου. 

Οµάδα 3: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

              2. ΚΕ∆ΗΠ                         

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων 

 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουσούρων. 

 

Οµάδα 4: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

    2. ΚΕ∆ΗΠ                         

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά 

 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατανιά. 

 

Οµάδα 5: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

    2. ΚΕ∆ΗΠ 

    3.ΝΠ∆∆ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος : - Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Η παράδοση των καυσίµων Θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατόπιν υπόδειξης του 

φορέα, οπουδήποτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές.  

 

Οµάδα 6: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος: Λιπαντικά έλαια – Χηµικά πρόσθετα 

 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, έπειτα από αίτηµα του 

φορέα προµήθειας και παράδοση εντός δύο εργάσιµων ηµερών, όπου υποδειχθεί από το αρµόδιο 

τµήµα. 
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4. Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο που θα αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε µήνα και -εάν πρόκειται για 

καύσιµα για αυτοκινούµενα οχήµατα ή µηχανήµατα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του 

αυτοκινούµενου, ενώ εάν πρόκειται για καύσιµα που παραδόθηκαν σε δεξαµενή κτιριακής 

εγκατάστασης, ανά κτιριακή εγκατάσταση. 

 

5. Ο (έκαστος) προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και 

τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου και των 

Νοµικών Προσώπων του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών. 

 

6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα 

Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας 

(∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του 

αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 

1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι 

ποσότητες των προϊόντων  δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση 

της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε 

έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων ή/και λιπαντικών ή /και 

χηµικών προσθέτων. 

 

7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Φορέα προµήθειας, το χώρο υποδοχής των 

προϊόντων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το 

κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ηµέρα και ώρα 

παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

 

8. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων όλων των Οµάδων Προµήθειας µπορεί µε 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική 

αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού 

χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ο    Εγγυήσεις ποιότητας 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα είναι 

άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου 

Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και επίσηµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα 

σώµατα, προσµίξεις, κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα 

προορίζει ο ∆ήµος Πλατανιά και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

2.  Ο κάθε αναθέτοντας φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει 

την υποχρέωση ν΄ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτησή του φορέα κάθε ποσότητα καυσίµου ή 

λιπαντικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση 

των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων 

ή λιπαντικών που πρέπει να αντικατασταθεί δε θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 

προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων ή λιπαντικών 

και αποστολής στον αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακαταλλήλων, βαρύνουν 

τον προµηθευτή. 

3.  Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου καυσίµου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στο µηχανολογικό 

εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, ο προµηθευτής 

υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το 

ακατάλληλο προϊόν. Αν ο προµηθευτής  καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου 

καυσίµου ή λιπαντικού , κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

 

 

Άρθρο 17ο  Τροποποίηση Σύµβασης - Αυξοµειώσεις 

Ποσοτήτων 
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Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

συµφωνήσουν προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου.  

 

Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία 

των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας 

σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, 

κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 

περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση, ήτοι επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις,  των Νοµικών 

Προσώπων του ∆ήµου. 

 

Η παρούσα προκήρυξη δεν περιλαµβάνει δικαίωµα προαίρεσης . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ο   ∆ιάρκεια Εκτέλεσης Σύµβασης 

Η προµήθεια ορίζεται για δώδεκα 12 µήνες  και ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής  της  

σύµβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  Προσυµβατικός Έλεγχος Νοµιµότητας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό του ελέγχου ο ∆ήµος 

θα υποβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο ή/και Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του 

διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια των 

συµβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός για κάποιο σχέδιο σύµβασης, η αντίστοιχη σύµβαση 

δεν θα υπογραφεί, χωρίς να προκύπτει ουδέν δικαίωµα αποζηµίωσης προς τους υποψήφιους 

αναδόχους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ο   ∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης  σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , µια ηµερήσια  δηµοπρασιών και δύο νοµαρχιακές εφηµερίδες (µια 

εβδοµαδιαία και µια ηµερήσια ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 

συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.platanias.gr  

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο/αναδόχους.  

 

  

  

ΑΡΘΡΟ 21ο   Προσφυγή στη ∆ιαδικασία του Άρθρου 25 Π∆ 

60/2007 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 

του Π∆ 60/2007 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ο  Επίλυση   ∆ιαφορών 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 

60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.     

 

Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως 

προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής 

της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 

σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ο    
Αναπόσπαστα κοµµάτια της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΛΕΤΗ Νο 1, η οποία  περιλαµβάνει  την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  των 

υλικών της προµήθειας  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

 

ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

επαναπροκήρυξη της προµήθειας  υγρών 

καυσίµων, λιπαντικών ελαίων και χηµικών 

προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά 

και νοµικών προσώπων αυτού, 2016-2017, για 

12µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 

σύµβασης, 2016-2017. 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο  της  µελέτης    είναι    η επαναπροκήρυξη της προµήθειας  υγρών καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών προσώπων αυτού, 2016-

2017, για 12µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης, 2016-2017. 

 

 

Άρθρο 2ο 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

• Του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παράγραφος 1 και τις λοιπές 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  Καλλικράτης.» 

• Το άρθρο 46 της υπ. αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23.03.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος 

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του ίδιου 

άρθρου µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από µέλη της, δηµοτικούς 

ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

1291Β'/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

 και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα  διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-

2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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• Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από διαδικασίας κληρώσεως» 

• Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 

άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

• Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β 92/10.02.1999), όπως τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β 448/07.04.2005) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ Β 

1240/19.07.2007), περί εξαιρέσεως προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών 

χορηγητών σύµφωνα µε την παράγραφος 3 περίπτωση γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  

• Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30.09.2010): ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

 Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

• Tου Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 

Επιτροπής  και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 

Νοεµβρίου 2005» 

• Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/01.02.1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002), περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

• Του άρθρου Πρώτο, παράγραφος Ζ: προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις  

εµπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής 

των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
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• Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/03.08.1995), όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.2372/96, 

Ν.2414/96, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ Α  

66/11.04.1966) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 

8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30 /14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση  της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων» και του 

άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10.11.2005 ) «Τροποποίηση του  Ν.3310/05 «Μέτρα για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων». 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ  Α 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωµοδότηση  του 

Ν.Σ.Κ. 

• Της Υ.Α. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ Β 1222/20.05.2013) «Καθορισµός ηµερήσιων και 

εβδοµαδιαίων  νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δηµοσιεύσεων  των φορέων του ∆ηµοσίου». 

• Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

Αντικατάσταση του  έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική 

διαδικασία  εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012) 

«Ρυθµίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

• Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Τεύχος Α  240/12.12.2012  και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013), άρθρο 48,  

για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για τα είδη που 

 αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους ∆ήµους.  

• Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 

• Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013, 

σύµφωνα µε την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δηµοσιεύθηκε πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4 

προβλέπει:"1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών, για προµήθειες: α. τροφίµων, β. 

λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµων υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, 

των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 

οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 
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• τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, 

όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 

11389/93), των Ν. 2286/95 και Ν. 3463/06, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν Πρωτοκόλλου 

115/43/26-03-2013 Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η προτεινόµενη 

διαδικασία για την ανάδειξη χορηγητών – προµηθευτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και µε τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) 

 

καθώς και 

 

• Το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014  σύµφωνα µε το οποίο:... «Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του 

ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του 

 άρθρου 194 του ν. 3852/2010 µπορούν να προµηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα 

είδη  της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας ανάδειξης 

προµηθευτών−χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήµων ή των περιφερειών που τους έχουν 

συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών 

των ειδών αυτών, µπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση.» 

• Την υπ΄ αρ. 49/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής προµήθειας καύσιµων (κίνησης – θέρµανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016. 

Α∆Α 782ΙΩΞ5-ΚΕ3 

• Την υπ’ αριθµ. 30/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πλατανιά «περί ορισµού 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου Πλατανιά της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 2016” Α∆Α: ΩΧ6ΣΩΞ5-4Ι7 

• Την υπ΄αριθ πρωτ: 4940/29-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, οχηµάτων και µηχανηµάτων  

του ∆ήµου Πλατανιά,  16REQ004093236 2016-03-29, στην οποία αναφέρονται και οι πιστώσεις του 

έτους 2017. 

• Την υπ΄αριθµ:  92/2016 (Α∆Α:  7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. 

Πλατανιά περί ψηφίσεως πιστώσεων δαπάνης για προµήθεια καυσίµων οι Προτάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. έχουν ως εξής:    
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ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
 Πίστωση 

έτους 
2016 

Πίστωση 
έτους 2017 

292 
29/03/201

6 
10- 

6641.002 
Προµήθεια καυσίµων 2.036,88 2.036,88 

293 
29/03/201

6 
20- 

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

απορριµµατοφόρων 
42.965,29 42.965,29 

294 
29/03/201

6 
20- 

6644.001 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
354,24 354,24 

295 
29/03/201

6 
30-

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

µηχανηµάτων 
48.685,70 48.685,70 

296 
29/03/201

6 
30-  

6644.003 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
 1.062,72 1.062,72 

297 
29/03/201

6 
10-

6643.002 
Προµήθεια πετρελαίου 

θέρµανσης 
8.000,00 12.000,00 

 103.104,83 107.104,83 

Σύνολο ∆ήµου Πλατανιά 210.209,66 

 

Την υπ΄αριθ πρωτ: 159/11-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  για τις ανάγκες 

θέρµανσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά,   16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία αναφέρονται και 

οι πιστώσεις του έτους 2017. 

 

Την υπ΄ αρ. 19/2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου 

θέρµανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. Α∆Α: 

6021οκ64-ΘΤΗ 

 

16PROC004559905 2016-06-09



60 
 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
Συνολικό 

Ποσό 

Α- 79 11/03/2016 10.6643.002 
Προµήθεια καυσίµων για 

θέρµανση (Ν.Π.∆.∆.) 
3.000,00 € 

 

 

Ενώ για το 2017 το ποσό του προϋπολογισµού ανέρχεται στις  5.000,00€ 

 

• Την υπ΄αρ.  1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων. Α∆Α: 6ΓΖ1ΟΚ8Ψ-ΞΩΕ 

• Την υπ΄ αρ. 1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων. Α∆Α: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-Ζ6Η 

• Την  υπ΄αρ.  20/2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πλατανιά (ΚΕ∆ΗΠ) περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου 

θέρµανσης,   βενζίνης αµόλυβδης)   για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του 

καθώς και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. Α∆Α: 6ΓΦ3ΟΚ6Ο-ΡΤΕ 

• Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕ∆ΗΠ:  

 την  υπ΄αριθ πρωτ: 152/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες 

κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   Α∆Α: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8,   

 την υπ΄αριθ πρωτ: 173/18-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες 

κίνησης ΕΙΧ ΚΕ∆ΗΠ,   Α∆Α:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ 

 την υπ΄αριθ πρωτ: 153/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες 

κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Πλατανιά,   Α∆Α: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α 

 την υπ΄αριθ πρωτ: 167/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  θέρµανσης  

 παιδικού σταθµού Κολυµβαρίου ,   Α∆Α: 6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ 

• Την υπ΄αριθµ 106/2016 απόφαση του ∆.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προµήθειας  

καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων & 

οχηµάτων του ∆. Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016-2017, Α∆Α: ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91  

• Τους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 και τις προβλέψεις δεσµεύσεων 

πιστώσεων στους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 του ∆ήµου Πλατανιά και των 

νοµικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 
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Πλατανιά  2) της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 3) της 

Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  ∆ήµου Πλατανιά  (ΚΕ∆ΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για 

την προµήθεια καυσίµων. 

 

• Την υπ΄αριθµ  106 /2016 απόφαση του ∆.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προµήθειας 

 καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆. Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016-2017, 

Α∆Α:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91 

• Τους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 και τις προβλέψεις δεσµεύσεων 

πιστώσεων στους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 του ∆ήµου Πλατανιά και των 

νοµικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά  2) 

της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 3) της Σχολικής Επιτροπής 

Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά 

(ΚΕ∆ΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων. 

• Την µε αριθµό 102/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του  διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 

αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά και  νοµικών προσώπων αυτού, 2016-2017», Α∆Α: 

7ΨΨ6ΩΞ5-Ζ3Β 

• Την µε αριθµό πρωτ. Περίληψης ∆ιακήρυξης 5945/11.04.2016:  «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων & 

οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και  νοµικών προσώπων αυτού,  για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από 

την υπογραφή της σύµβασης, 2016 – 2017 µε  καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών : 9 / 05 / 2016,  Α∆ΑΜ: 16PROC004190760 2016-04-12 

• Την απόφαση 165/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποδέχτηκε το υπ΄αριθµό 

 πρακτικό 9277/7.06.2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού κηρύσσοντας 

 αυτόν άγονο και αποφασίζοντας την επανα προκήρυξη του , A∆Α:  Ψ6Χ0ΩΞ5-Λ3Ρ 

• Την εναρµονισµένη µελέτη ως προς την µεταβολή του καθεστώτος Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 

από 01.06.2016 βάση Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

• Την  178 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από την Οικονοµικής 

 Επιτροπής  δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 7Ε∆ΩΩΞ5-ΣΘΛ, για την εναρµόνιση της µελέτης  ως 

προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

 

 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑΕ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 
για 2016 

Συνολικό Ποσό 
για 2017 
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431 07/06/2016 10.6641.002 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 16,56 € και για το 

2017 πίστωση 16,56 € 

16,56 16,56 

432 07/06/2016 20.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 349,31 € και για το 

2017 πίστωση 349,31 € 

349,31 346,31 

433 07/06/2016 20.6644.001 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 2,88 € και για το 2017 
πίστωση 2,88 € 

2,88 2,88 

434 07/06/2016 30.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων-

µηχανηµάτων. Για το έτος 2016 
ποσό 395,82 € και για το 2017 

πίστωση 395,82 € 

395,82 395,82 

435 07/06/2016 30.6644.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 8,64 € και για το 2017 
πίστωση 8,64 € 

8,64 8,64 

   Σύνολο:  773,21 773,21 

 

Για τον ΚΑ 10.6643.002 που αφορά προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης θα δοθεί άµεσα σε επόµενο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωση για την τακτοποίηση της µεταβολής του ΦΠΑ και έπειτα θα 

εκδοθεί συµπληρωµατική πίστωση ποσού 65,04 € για το 2016 και 97,56 € για το 2017.  

 

• Την   27/ 2016 περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού, Α∆Α: 6ΞΠΓΟΚ64-Π∆Ι και 28/2016 

απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠ∆∆ δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 

63Λ2ΟΚ64-Ζ40 για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

• Την  30 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από της ΚΕ∆ΗΠ δήµου 

Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: 

ΩΝΒΙΟΚ6Ο-ΗΚΑ 

• Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της Α΄ βάθµιας σχολικής 

Επιτροπής  δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 

24%, Α∆Α: 6ΛΒ3ΟΚ8Ψ-ΟΙ3 

• Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της β΄ βάθµιας σχολικής 

 Επιτροπής  δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 

 24%, Α∆Α: 6Α0ΚΟΚ8Η-ΨΑ1 
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Η δηµοπρατούµενη εργασία έχει αριθµούς αναφοράς CPV: 

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8   

Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων    09132100-4 

 

Η µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 

θέρµανσης - CPV: 09100000-0), για τις ανάγκες των οχηµάτων, των µηχανηµάτων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πλατανιά και των νοµικών προσώπων του, όπως αναφέρονται 

παραπάνω και µε κριτήριο κατακύρωσης : 

 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
,   

β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα.
 

 

 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης είναι  206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%  49.657,99 € 

 

ήτοι:   256.659,29€  

 
 

 ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 

µήνες, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Ι ∆ήµου Πλατανιά  211.918,68 

ΙΙ Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου 
Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 

8.065,04 

ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά 
(Κ.Ε.∆.Η.Π.) 

11.452,35 

ΙV Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

14.013,01 

V B΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

11.210,21 

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29 

  
  

 

Άρθρο 3ο Τρόπος  εκτέλεσης της προµήθειας 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, µε σφραγισµένες προσφορές 

για την προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των 
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εγκαταστάσεων,  µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 

ήτοι:  

1) Κοινωφελής Επιχείρησης  ∆ήµου Πλατανιά, ΚΕ∆ΗΠ 

2)Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά ,Ν.Π.∆.∆.  

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά,  

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, 

µε κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
,   

β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα. 
 

 

Άρθρο 4ο
  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά  ισχύος 

α) διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός 

προϋπολογισµός  δ) Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 

 

  
ΑΡΘΡΟ 5ο  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών . 
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• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσµιών που τους ορίζονται. 

  
 
 
Άρθρο 6ο: Παράδοση, παραλαβή, πληρωµή 

 
1. Ο (έκαστος) προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου   

ή/και λιπαντικού ή/ και χηµικού προσθέτου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται 

σε έκαστη  σύµβαση. Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή 

που λαµβάνει την εντολή προµήθειας, να εφοδιάσει το ∆ήµο ή το έκαστο Νοµικό Πρόσωπο µε την 

παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων ή/και 

λιπαντικού ή/ και χηµικού προσθέτου θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες 

του ∆ήµου ή έκαστου Νοµικού Προσώπου και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη -  µε ευθύνη, µέριµνα και 

δαπάνες µεταφοράς και παράδοσης του προµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

2. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, 

στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατόπιν υπόδειξης του φορέα, 

οπουδήποτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές. Η παράδοση 

θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Προµήθειας, εντός 24 

ωρών. 

 

3.   οι παραδόσεις των λιπαντικών ή/ και χηµικών προσθέτων θα γίνονται εντός 48 ωρών 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση του αρµοδίου τµήµατος έκαστου φορέα προµήθειας. 

 

 Ειδικότερα ανά ανάλογη Οµάδα της προµήθειας ισχύει: 

 

Οµάδα 1: 

Φορείς προµήθειας:  ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός: ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών 
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Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Βουκολιών. 

 

Οµάδα 2: 

Φορείς προµήθειας:    1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κολυµβαρίου. 

Οµάδα 3: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

              2. ΚΕ∆ΗΠ                         

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων 

 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουσούρων. 

 

Οµάδα 4: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

    2. ΚΕ∆ΗΠ                         

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός προσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά 

 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατανιά. 

 

Οµάδα 5: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

    2. ΚΕ∆ΗΠ 

    3.ΝΠ∆∆ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος : - Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Η παράδοση των καυσίµων Θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατόπιν υπόδειξης του 

φορέα, οπουδήποτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές.  
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Οµάδα 6: 

Φορείς προµήθειας:   1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος: Λιπαντικά – Χηµικά πρόσθετα 

 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, έπειτα από αίτηµα του 

φορέα προµήθειας και παράδοση εντός δύο εργάσιµων ηµερών, όπου υποδειχθεί από το αρµόδιο 

τµήµα. 

 

4. Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο που θα αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε µήνα και -εάν πρόκειται για 

καύσιµα για αυτοκινούµενα οχήµατα ή µηχανήµατα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του 

αυτοκινούµενου, ενώ εάν πρόκειται για καύσιµα που παραδόθηκαν σε δεξαµενή κτιριακής 

εγκατάστασης, ανά κτιριακή εγκατάσταση. 

 

5. Ο (έκαστος) προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και 

τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου και των 

Νοµικών Προσώπων του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών. 

 

6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα 

Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας 

(∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του 

αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 

1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι 

ποσότητες των προϊόντων  δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση 

της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε 

έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων ή/και λιπαντικών ή /και 

χηµικών προσθέτων. 
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7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Φορέα προµήθειας, το χώρο υποδοχής των 

προϊόντων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το 

κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ηµέρα και ώρα 

παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

 

8. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων όλων των Οµάδων Προµήθειας µπορεί µε 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική 

αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού 

χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο 7ο   Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

∆ήµο. 
 
     

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Προϊσταµένη του τµήµατος 
Προµηθειών ∆ήµου Πλατανιά 

 
 
 

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Πλατανιά 

 
 
 

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ 

 

      
 
 
 
 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Γεράνι  7 - 6- 2016 
ΝΟΜΟΣ  XANΙΩΝ                                                      (Εναρµόνιση ΦΠΑ µε διατάξεις Ν.45398/2016 )  
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∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

  Προµήθεια: Προµήθεια υγρών καυσίµων, λιπαντικών ελαίων και χηµικών 

προσθέτων  για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  µηχανηµάτων 

και οχηµάτων  του ∆ήµου Πλατανιά και των νοµικών του 

προσώπων, 2016-2017 

 

Προϋπολογισµός: 256.659,29 € (συµπ. 24% ΦΠΑ) 

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι 

Χρήση : 2016-2017 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η εκτέλεση προµήθειας υγρών καυσίµων 
(πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης), λιπαντικών ελαίων και 
χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων, 2016-
2017:  
• Του ∆ήµου Πλατανιά 
• Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 
• Της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά (Κ.Ε.∆.Η.Π.) 
• Της Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 
• Της Β’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 

 για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4155/2013 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

• Του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παράγραφος 1 και τις λοιπές 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  Καλλικράτης.» 

• Το άρθρο 46 της υπ. αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23.03.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος 

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του 

ίδιου άρθρου µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από µέλη της, 

δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
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• Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

1291Β'/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

 και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα  διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 

/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

• Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία  2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για 

την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 

του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από 

διαδικασίας κληρώσεως» 

• Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

• Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β 92/10.02.1999), όπως τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β 448/07.04.2005) & Π1/2570/6-7-07 

(ΦΕΚ Β 1240/19.07.2007), περί εξαιρέσεως προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε 

ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την παράγραφος 3 περίπτωση γ του 

άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  

• Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30.09.2010): ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του  Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 

(L 335). 

• Tου Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
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2055/51/ΕΚ της Επιτροπής  και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005» 

• Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/01.02.1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002), περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

• Του άρθρου Πρώτο, παράγραφος Ζ: προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις  εµπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

• Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/03.08.1995), όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.2372/96, 

Ν.2414/96, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 

Α  66/11.04.1966) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 

µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 

τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30 /14.02.2005) «Μέτρα για τη 

διασφάλιση  της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων» και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 

279/10.11.2005 ) «Τροποποίηση του  Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων». 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ  Α 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 

γνωµοδότηση  του Ν.Σ.Κ. 

• Της Υ.Α. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ Β 1222/20.05.2013) «Καθορισµός ηµερήσιων και 

εβδοµαδιαίων  νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων  των φορέων του ∆ηµοσίου». 

• Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

Αντικατάσταση του  έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012) 

«Ρυθµίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

- Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

• Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Τεύχος Α  240/12.12.2012  και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013), 
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άρθρο 48,  για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για 

τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους ∆ήµους.  

• Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 

• Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013, 

σύµφωνα µε την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δηµοσιεύθηκε πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4 

προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών, για προµήθειες: α. 

τροφίµων, β. λοιπών  αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών 

υπηρεσιών, γ.  πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµων υγειονοµικού υλικού για 

τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους προσώπων, 

πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 

• τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

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

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

Νοεµβρίου 2005, του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), των Ν. 2286/95 και Ν. 3463/06, σε 

συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν Πρωτοκόλλου 115/43/26-03-2013 Εγκύκλιο 3 του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η προτεινόµενη διαδικασία για την ανάδειξη 

χορηγητών – προµηθευτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και µε τις διατάξεις του άρθρου 48 

του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) 

 

καθώς και  

• Το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014  σύµφωνα µε το οποίο:... «Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 

και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 

3463/2006 και του  άρθρου 194 του ν. 3852/2010 µπορούν να προµηθεύονται, για τις 

δικές τους ανάγκες, τα είδη  της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας 

ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήµων ή των περιφερειών που 

τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης 

προµηθευτών−χορηγητών των ειδών αυτών, µπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νοµικό 

πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση.» 

• Την υπ΄ αρ. 49/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής προµήθειας καύσιµων (κίνησης – θέρµανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών για το 

έτος 2016. Α∆Α 782ΙΩΞ5-ΚΕ3 
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• Την υπ’ αριθµ. 30/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πλατανιά «περί ορισµού 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου Πλατανιά της 

∆/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 2016” Α∆Α: ΩΧ6ΣΩΞ5-4Ι7 

• Την υπ΄αριθ πρωτ: 4940/29-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων λιπαντικών 

ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες εγκαταστάσεων, οχηµάτων και µηχανηµάτων  

του ∆ήµου Πλατανιά,    16REQ004093236 2016-03-29, στην οποία αναφέρονται και οι 

πιστώσεις του έτους 2017. 

• Την υπ΄αριθµ:92/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Πλατανιά περί ψηφίσεως 

πιστώσεων δαπάνης για “προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων ” και τις 

αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  , Α∆Α:  7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ 

 

 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
 Πίστωση 

έτους 
2016 

Πίστωση 
έτους 2017 

292 
29/03/201

6 
10-

6641.002 
Προµήθεια καυσίµων 2.036,88 2.036,88 

293 
29/03/201

6 
20-

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

απορριµµατοφόρων 
42.965,29 42.965,29 

294 
29/03/201

6 
20-

6644.001 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
354,24 354,24 

295 
29/03/201

6 
30-

6641.003 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων - 

µηχανηµάτων 
48.685,70 48.685,70 

296 
29/03/201

6 
30-

6644.003 
Προµήθεια καυσίµων για 

µικροµηχανήµατα 
 1.062,72 1.062,72 

297 
29/03/201

6 
10-

6643.002 
Προµήθεια πετρελαίου 

θέρµανσης 
8.000,00 12.000,00 

 103.104,83 107.104,83 
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Σύνολο ∆ήµου Πλατανιά 210.209,66 

 

Την υπ΄αριθ πρωτ: 159/11-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  για τις ανάγκες 

θέρµανσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά,   16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία αναφέρονται και 

οι πιστώσεις του έτους 2017. 

 

Την υπ΄ αρ.  19 /2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων 

(πετρελαίου θέρµανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του και διάθεσης των σχετικών 

πιστώσεων. Α∆Α: 6021οκ64-ΘΤΗ 

 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑ Αιτιολογία 
Συνολικό 

Ποσό 

Α- 79 11/03/2016 10.6643.002 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 

(Ν.Π.∆.∆.) 
3.000,00 

 

Ενώ για το 2017 το ποσό του προϋπολογισµού ανέρχεται στις  5.000,00€ 

 

• Την υπ΄αρ.  1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων. Α∆Α: 6ΓΖ1ΟΚ8Ψ-ΞΩΕ 

• Την υπ΄ αρ. 1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου θέρµανσης), 

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραµµατισµό 

εξόδων.  Α∆Α: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-Ζ6Η 

• Τις υπ΄αρ. 20/2016  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πλατανιά (ΚΕ∆ΗΠ) περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας καύσιµων (πετρελαίου 

θέρµανσης,   βενζίνης αµόλυβδης)   για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων 

του καθώς και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.  Α∆Α: 6ΓΦ3ΟΚ6Ο-ΡΤΕ 

• Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕ∆ΗΠ:  
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την  υπ΄αριθ πρωτ: 152/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες 

κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   Α∆Α: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8,   

την υπ΄αριθ πρωτ: 173/18-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες  

κίνησης  ΕΙΧ  ΚΕ∆ΗΠ,   Α∆Α:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ 

την υπ΄αριθ πρωτ: 153/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες  

κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Πλατανιά,   Α∆Α: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α 

την υπ΄αριθ πρωτ: 167/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  θέρµανσης 

 παιδικού σταθµού Κολυµβαρίου ,   Α∆Α: 6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ 

 

• Την υπ΄αριθµ 106 /2016 απόφαση του ∆.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προµήθειας 

καυσίµων λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆. Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016-2017, 

Α∆Α:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91  

• Τους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 και τις προβλέψεις δεσµεύσεων 

πιστώσεων στους προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 του ∆ήµου Πλατανιά και 

των νοµικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του 

∆ήµου Πλατανιά  2) της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, 

Ν.Π.∆.∆., 3) της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 4) της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά  (ΚΕ∆ΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι 

σχετικές πιστώσεις για την προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων 

• Την υπ΄αριθµ  106 /2016 απόφαση του ∆.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προµήθειας 

καυσίµων, λιπαντικών και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆. Πλατανιά και των νοµικών του προσώπων, 2016-2017, 

Α∆Α:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91 

• Την µε αριθµό 102/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του  διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια 

καυσίµων, λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών  προσώπων αυτού, 2016-

2017», Α∆Α: 7ΨΨ6ΩΞ5-Ζ3Β 

• Την µε αριθµό πρωτ. Περίληψης ∆ιακήρυξης 5945/11.04.2016: «Προµήθεια καυσίµων, 

λιπαντικών ελαίων και χηµικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων & οχηµάτων του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών προσώπων αυτού,  για  12 

µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή  της σύµβασης, 2016 – 2017 µε  καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 9 / 05 / 2016, Α∆ΑΜ: 16PROC004190760 

2016-04-12 
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• Την απόφαση 165/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποδέχτηκε το υπ΄αριθµό 

πρακτικό 9277/7.06.2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  κηρύσσοντας 

αυτόν άγονο και αποφασίζοντας την επανα προκήρυξη του , A∆Α:  Ψ6Χ0ΩΞ5-Λ3Ρ 

• Την εναρµονισµένη µελέτη ως προς την µεταβολή του καθεστώτος Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 

από 01.06.2016 βάση Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

• Την  178 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από την Οικονοµικής 

Επιτροπής  δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 7Ε∆ΩΩΞ5-ΣΘΛ, για την εναρµόνιση της µελέτης  ως 

προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

 

 

ΠΑΥ Ηµ/νία ΚΑΕ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 
για 2016 

Συνολικό Ποσό 
για 2017 

431 07/06/2016 10.6641.002 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 16,56 € και για το 

2017 πίστωση 16,56 € 

16,56 16,56 

432 07/06/2016 20.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων. Για το έτος 
2016 ποσό 349,31 € και για το 

2017 πίστωση 349,31 € 

349,31 346,31 

433 07/06/2016 20.6644.001 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 2,88 € και για το 2017 
πίστωση 2,88 € 

2,88 2,88 

434 07/06/2016 30.6641.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών οχηµάτων-

µηχανηµάτων. Για το έτος 2016 
ποσό 395,82 € και για το 2017 

πίστωση 395,82 € 

395,82 395,82 

435 07/06/2016 30.6644.003 Συµπληρωµατική πίστωση λόγω 
µεταβολής του ΦΠΑ για την 

προµήθεια καυσίµων για 
µικροµηχανήµατα. Για το έτος 

2016 ποσό 8,64 € και για το 2017 
πίστωση 8,64 € 

8,64 8,64 

   Σύνολο:  773,21 773,21 

 

Για τον ΚΑ 10.6643.002 που αφορά προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης θα δοθεί άµεσα σε επόµενο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αναµόρφωση για την τακτοποίηση της µεταβολής του ΦΠΑ και έπειτα θα 

εκδοθεί συµπληρωµατική πίστωση ποσού 65,04 € για το 2016 και 97,56 € για το 2017.  
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• Την   27/ 2016 περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού, Α∆Α: 6ΞΠΓΟΚ64-Π∆Ι και 28/2016 

απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠ∆∆ δήµου Πλατανιά, Α∆Α: 

63Λ2ΟΚ64-Ζ40 για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

• Την  30 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής ψήφισης πιστώσεων από της ΚΕ∆ΗΠ δήµου 

Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: 

ΩΝΒΙΟΚ6Ο-ΗΚΑ 

• Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της Α΄ βάθµιας σχολικής 

Επιτροπής  δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 

24%, Α∆Α: 6ΛΒ3ΟΚ8Ψ-ΟΙ3 

• Την  6 / 2016 απόφαση συµπληρωµατικής διάθεσης  πίστωσης της β΄ βάθµιας σχολικής Επιτροπής  

δήµου Πλατανιά για την εναρµόνιση της µελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, Α∆Α: 

6Α0ΚΟΚ8Η-ΨΑ1 

 

Η δηµοπρατούµενη εργασία έχει αριθµούς αναφοράς CPV: 

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8   

Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων    09132100-4 

Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων  09135100-5 

 

Η µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 
θέρµανσης - CPV: 09100000-0), λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των 
οχηµάτων, των µηχανηµάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πλατανιά και των 
νοµικών προσώπων του, όπως αναφέρονται παραπάνω και µε κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
,   

β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα.
 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης είναι  206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%  49.657,99 € 

 

ήτοι:   256.659,29 €  

 
 

 ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 

µήνες, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Ι ∆ήµου Πλατανιά  211.918,68 

ΙΙ Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου 
Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 

8.065,04 

ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά 
(Κ.Ε.∆.Η.Π.) 

11.452,35 

ΙV Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

14.013,01 
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V B΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου 
Πλατανιά 

11.210,21 

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29 

 

Συγκεκριµένα,  το ποσό των 211.918,68€ µε ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του ∆ήµου Πλατανιά 
καταµερίζεται ως ακολούθως: 

για το  2016 ο προϋπολογισµός  ανέρχεται στις  103.943,07 €, ο οποίος καταµερίζεται στους αντίστοιχους 
ΚΑ, για τους οποίους έχει ψηφιστεί η αντίστοιχη πίστωση 

πιο συγκεκριµένα,  

ποσό προϋπολογισµού µελέτης 2.053,44 € όπου απορροφάται από τον ΚΑ 10-6641.002 µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων  (2.036,88€ σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν ΠΑΥ και την συµπληρωµατική 
αυτής  16,56€ ) 

ποσό προϋπολογισµού µελέτης 8.065,04 € όπου απορροφάται από τον ΚΑ 10-6643.002 µε περιγραφή: 
Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης (8.000,00€ σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν ΠΑΥ και την 
συµπληρωµατική αυτής  65,04€  ) 

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  43.314,60 € όπου απορροφάται από τον ΚΑ 20-6641.003  µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων οχηµάτων – απορριµµατοφόρων ( 42.965,29 € σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν 
ΠΑΥ και την συµπληρωµατική αυτής   349,31 €) 

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  357,12€ όπου απορροφάται από τον ΚΑ 20-6644.001 µε 
περιγραφή:Προµήθεια καυσίµων για µικροµηχανήµατα  (354,24 € σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν 
ΠΑΥ και την συµπληρωµατική αυτής  2,88€) 

ποσό προϋπολογισµού µελέτης   49.081,52 € όπου απορροφάται από τον ΚΑ 30-6641.003  µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων  οχηµάτων – µηχανηµάτων ( 48.685,70 € σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν ΠΑΥ 
και την συµπληρωµατική αυτής  395,82€ ) 

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  1.071,36 € όπου απορροφάται από τον ΚΑ 30-6644.003  µε 
περιγραφή:Προµήθεια καυσίµων για µικροµηχανήµατα (1.062,72€ σύµφωνα µε την σχετική προς αυτόν 
ΠΑΥ και την συµπληρωµατική αυτής   8,64€) 

 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση, συνολικής αξίας   
107.975,61€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα αφορά δαπάνες καυσίµων, λιπαντικών ελαίων 
και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του 
∆ήµου Πλατανιά, έτους 2017. 

σηµειώνεται ότι οι εν λόγω  δαπάνες αναφέρονται στην 4940/29-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για 
προµήθεια καυσίµων λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες εγκαταστάσεων, 
οχηµάτων και µηχανηµάτων  του ∆ήµου Πλατανιά,    16REQ004093236 2016-03-29 και την 
συµπληρωµατική αυτής 9302/ 7-6-2016 

πιο συγκεκριµένα  
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ποσό προϋπολογισµού µελέτης  2.053,44  € µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 10-6641.002 µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων   

ποσό προϋπολογισµού µελέτης 12.097,56€ µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 10-6643.002 µε περιγραφή: 
Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης  

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  43.314,60 € µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 20-6641.003 µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων οχηµάτων – απορριµµατοφόρων  

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  357,12€ µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 20-6644.001 µε 
περιγραφή:Προµήθεια καυσίµων για µικροµηχανήµατα   

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  49.081,52€ µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 30-6641.003  µε περιγραφή: 
Προµήθεια καυσίµων  οχηµάτων – µηχανηµάτων  

ποσό προϋπολογισµού µελέτης  1.071,36 € µε αντίστοιχη δέσµευση στον ΚΑ 30-6644.003  µε 
περιγραφή:Προµήθεια καυσίµων για µικροµηχανήµατα   

 

Τόσο για την εύρυθµη διεξαγωγή της µελέτης όσο και για τη µετέπειτα κατανοµή των καυσίµων,  
λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων συστάθηκαν έξι οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, τα υπό  προµήθεια 
προϊόντα ταξινοµήθηκαν σε ΟΜΑ∆ΕΣ & ΥΠΟΟΜΑ∆ΕΣ σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆., 
της ΚΕ∆ΗΠ, της Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά, οι οποίες έχουν ως  
έξης: 

 

 ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΊΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΟΜΑ∆Α 5: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 6: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

  

Εν συνεχεία  παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός της κάθε οµάδας, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για 
κάθε ΚΑ που πρόκειται να βαρύνει η δαπάνη για τους 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 
σύµβαση. Για την ορθότητα και ακρίβεια της µελέτης και προκειµένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισµός 
των ποσοτήτων της κάθε οµάδας ο υπολογισµός των δώδεκα  µηνών τοποθετήθηκε χρονολογικά  την 
1/7/2016  και µέχρι την 30/6/2017. 

  
Η µελέτη αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ για καθεµία από τις 
παραπάνω κατηγορίες. 
 

16PROC004559905 2016-06-09



80 
 

Η εν λόγω προµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το ∆ήµο Πλατανιά, για τις ανάγκες του ∆ήµου και 
των νοµικών του προσώπων, αλλά οι συµβάσεις µε τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που θα 
αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προµήθειας ξεχωριστά.  

Οι αναφερόµενες ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών στην παρούσα Μελέτη είναι ενδεικτικές. 
Έκαστος Φορέας προµήθειας δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόµενες 
ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν, είτε µία 
προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προµήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για µέρος/µέρη 
της προµήθειας, σύµφωνα µε τις οµάδες που προβλέπονται κατωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε οµάδας που συµµετέχει.   

 

Ειδικά για τη συµµετοχή – υποβολή προσφοράς στις Οµάδες 1, 2, 3, και 4, λόγω της φύσης της 

προµήθειας, σύµφωνα µε την παρούσα ενιαία µελέτη τεχνικών προδιαγραφών που επέχει θέση 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και προκειµένου να γίνεται γρήγορα και άµεσα ο ανεφοδιασµός 

των οχηµάτων και µηχανηµάτων των Φορέων Προµήθειας, οι υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους 

µε αντλία παροχής/ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων κίνησης) εντός των ορίων των ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων, ως ακολούθως:   

Οµάδα 1: ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών,  

Οµάδα 2: ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου,  

Οµάδα 3: ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων,  

Οµάδα 4: ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά. 

 

Η παράδοση των προϊόντων προς προµήθεια θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες, στις εγκαταστάσεις κάθε Φορέα Προµήθειας ή/και στις εγκαταστάσεις του/των 
αναδόχου/χων και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές -και στη διακήρυξη- 
ανά Τµήµα της Προµήθειας, ενώ η εκφόρτωση θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του/των 
προµηθευτή/των. 

Ο ∆ήµος Πλατανιά και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού (Φορείς Προµήθειας) διατηρούν το δικαίωµα να 
αποστέλλουν δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και 
το αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές των προµηθευόµενων υλικών, όπως αναλυτικά 
ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε  ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και 
µε κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
,   

    β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα 
 

Στις τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα 
ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει 
έκαστο Φορέα Προµήθειας.  

16PROC004559905 2016-06-09



81 
 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2286/1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ Α 19), τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007), της 
υπ’αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», του ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 
ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 240 της 12/12/2012 και κυρώθηκε µε το ν.4111/2013 
(ΦΕΚ Α 18) για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για τα είδη 
που αναφέρονται στο άρθρο 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από τους οικείους ∆ήµους.  

Η προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει µέχρι το πέρας της σύµβασης. Οι προσφορές θα 
περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καυσίµων προς 
προµήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται 
όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών (ή 
προγραµµατισµών) εξόδων ετών 2016 και 2017 του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών του 
Προσώπων και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα προµήθειας. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  
Υγρά καύσιµα 

Τα προσφερόµενα υγρά καύσιµα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία.  ΚΥΑ 316/2010  (ΦΕΚ 501/Β/2012), την ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ 
67/Β/2010), την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), την ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), την ΚΥΑ 
356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ 1415/Β/2006), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ 
1730/Β'/2001), την ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), την ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003), την ΚΥΑ 
284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως ισχύουν, και να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα 
κρατικά διυλιστήρια. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίµων προς προµήθεια (φυσικά 
και χηµικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών ∆ιυλιστηρίων και θα 
πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου 
του Κράτους ή ισοδύναµου οργανισµού άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. υπ. αριθµ. 
316/2010/2012 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και 
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.» (ΦΕΚ Β 
501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ 
30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν µεταγενέστερων τροποποιήσεων τους. 

Επίσης: 
α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις, από 
νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο 
θέρµανσης. 
β) Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές Υπ. 
Αποφάσεις 467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/2003) και 468/2002 (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ 
Β 1736/2007), όπως ισχύουν, και θα είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. 

 

Λιπαντικά και χηµικά πρόσθετα 

Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 176/94 (ΦΕΚ Α) 

τεχνικής προδιαγραφής (Π.∆. 334/1994) όπως ισχύει και, εφόσον εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης» / ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) 

ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 
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(ΦΕΚ 471 Β 1995) - ∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ 570Β΄/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί 

αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Τα 

ελαιολιπαντικά - γράσα οχηµάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 

122 Β 2001). H παραγωγός εταιρία των προσφερόµενων λιπαντικών θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) για την παραγωγή των λιπαντικών, 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001: 2008.  

Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό (επικυρωµένο αντίγραφο) 

διεθνώς αναγνωρισµένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης πετρελαιοειδών της ηµεδαπής 

ή αλλοδαπής (ίδρυµα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.), από το οποίο να προκύπτει ότι το 

λιπαντικό, καλύπτει τις ζητούµενες προδιαγραφές. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα σε σφραγισµένα -από την εταιρία παραγωγής- 

δοχεία, τα οποία δοχεία θα έχουν σήµανση µε το όνοµα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του 

υλικού, την παρτίδα και την ηµεροµηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα 

είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σηµάδια ή παραµορφώσεις του σχήµατος, χωρίς 

αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται µε εξαιρετική ευκρίνεια η 

ηµεροµηνία παραγωγής του περιεχόµενου προϊόντος. ∆οχεία µε ελαττώµατα θα επιστρέφονται 

άµεσα στον προµηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προµήθειας. 

Το µέγεθος της επιθυµητής συσκευασίας ανά είδος αναφέρεται κατωτέρω ανά Φορέα Προµήθειας 

και Τµήµα. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής 

µε όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του κάθε προσφερόµενου 

υλικού. Επιπρόσθετα η προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο δεδοµένων ασφάλειας (ΜSDS) για 

κάθε προϊόν. 

Το έκαστο προϊόν θα µπορεί να αποθηκευθεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για ένα (1) 

χρόνο µε εξαίρεση το προϊόν AD BLUE  / AUS 32, καθώς η µέση διάρκεια (ωφέλιµης) ζωής του 

AdBlue είναι δώδεκα (12) µήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25oC), το οποίο θα 

παραδοθεί τµηµατικά και έκαστη παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει ηµεροµηνία παραγωγής το 

µέγιστο έως δύο (2) µήνες πριν την παράδοσή του.  

Οι προδιαγραφές ανά είδος είναι οι ακόλουθες: 

Λιπαντικά αυτοκινούµενων (οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου) και φορητών 

µηχανηµάτων 

6.1 Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46 µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες µε µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις.  
 
Προδιαγραφές: ISO-VG-46, DIN 51524, part 2,Type HLP 

 

6.2 Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68 
Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68, Προδιαγραφές: , DIN 51524, part 2,Type HLP, ISO  
 

6.3 Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 γρ. 
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Γράσο µε βάση λιθίου για ποικίλες εφαρµογές σε ρουλεµάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 
συσκευασία κυλινδρική πλαστική για πιστόλι γρασαδόρου.  
 
Προδιαγραφές: N.L.G.I. 2,DIN 51502, ή  51825, KP 2K -20 

 

 
6.4 SAE 15W-40 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων – πετρελαιοκινητήρων  

SAE 15W-40 Λιπαντικό πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 

: 15W-40 µε ένδειξη υψηλής απόδοσης 

Προδιαγραφές: SAE 15W-40,  API :CΙ-4/SL, ACEA:Α3/Β3, Α3/Β4, Ε7 

 

 

6.5 Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB HP ATF - συσκευασία δοχεία έως 20L 
Λάδι σασµάν µηχανήµατος έργου ισοδύναµου τύπου JCB ATF 
 
Προδιαγραφές: Type JCB HP ATF, Dexron IIE/III 
  
  
6.6 Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση 

Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση, µε σηµείο πήξεως µε όριο 

max −25°C µε αντιπαγετική, αντιθερµική και αντιδιαβρωτική προστασία 

Προδιαγραφές: BS 6580, ASTM D 3306 

 

6.7 AdBlue µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η µείωση της εκποµπής 

καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. 

AdBlue µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η µείωση της εκποµπής καυσαερίων από 

βαρέα οχήµατα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες, δοχείο έως 10 Lt 

Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : DIN 70070 ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ EURO 

4,EURO 5. 

 

6.8 SAE 5W-40 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων – πετρελαιοκινητήρων  

Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό, ιδανικό για βενζινοκινητήρες καταλυτικούς, πολυβάλβιδους, turbo 

καθώς και πετρελαιοκινητήρες.   

Προδιαγραφές: ACEA: A3/B3, API: SL/CF ή προγενέστερων 

 

6.9 SAE 20W- 50 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων – πετρελαιοκινητήρων  

Λιπαντικό ιξώδους SAE 20W-50, κατάλληλο για κινητήρες αυτοκινήτων βενζίνης, πετρελαίου   

Προδιαγραφές  API SL/CF ή ACEA A3/B3 ή παλαιότερες 
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Η ισοδυναµία - όπου απαιτείται- θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων που θα 

έχουν εκδοθεί από την εταιρία παραγωγής του προϊόντος, από τα οποία θα προκύπτει ότι 

ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

 

 Αντικείµενο προµήθειας –  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Αναλυτικοί πίνακες για την ακριβή κατανοµή των χρηµατικών ποσών ανά οµάδα 
διαγωνισµού και ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του 2016 καθώς και οι 
ενδεικτικοί προϋπολογισµοί του 2017, οι οποίοι και θα µνηµονευθούν στους 
αντίστοιχους προϋπολογισµούς 2017 περιλαµβάνονται στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1 της 
παρούσας µελέτης. 

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 1.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων  των υπηρεσιών 
της ∆Ε Βουκολιών (CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Η υποοµάδα 1.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της ∆Ε Βουκολιών και µηχανηµάτων. 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.1 

Πετρέλαιο κίνησης 
οχηµάτων 

υπηρεσιών της ∆Ε  
Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,00 €  13.800 lt  13.800,00€ 
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1.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 
95 οκτανίων 

οχηµάτων 
υπηρεσιών και 

µηχανηµάτων της 
δε Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,20€ 840lt 1.008,00 

Σύνολο: 14.808,00 

ΦΠΑ 24% 3.553,92 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 18.361,92 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Βουκολιών 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

Σύνολο: 14.808,00 

ΦΠΑ 24% 3.553,92 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 18.361,92 

 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 2.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της ∆Ε Κολυµβαρίου 

Η υποοµάδα 2.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της ∆Ε Κολυµβαρίου 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

2.1 
Πετρέλαιο κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών της ∆Ε 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
1,00€ 9.000 9.000,00 
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Κολυµβαρίου 

2.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχηµάτων 

υπηρεσιών και 
µηχανηµάτων της 
∆Ε Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
 1,20 € 3.240 3.888,00 

Σύνολο: 12.888,00 

ΦΠΑ 24% 3.093,12 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 15.981,12 

 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Κολυµβαρίου. 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

Σύνολο: 12.888,00 

ΦΠΑ 24% 3.093,12 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 15.981,12 

 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 3.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της δε Μουσούρων 

Η υποοµάδα 3.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών και µηχανηµάτων της ∆Ε Μουσούρων 

Η υποοµάδα 3.3 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 
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Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.1 
Πετρέλαιο κίνησης 

οχηµάτων υπηρεσιών 
της δε Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,00€ 16.200  16.200,00 

3.2 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχηµάτων 

υπηρεσιών και 
µηχανηµάτων της δε 

Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,20€  3.360 4.032,00 

Σύνολο: 20.232,00 

ΦΠΑ 24% 4.855,68 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 25.087,68 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.3 
Βενζίνη αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 1,20 3.428,19  4.113,82 

Σύνολο: 4.113,82 

ΦΠΑ 24% 987,31 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 5.101,13  

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Μουσούρων 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 

Σύνολο: 24.345,82 

ΦΠΑ 24%  5.842,99 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 30.188,81 

 
 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

16PROC004559905 2016-06-09



88 
 

Η υποοµάδα 4.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης δηµοτικών οχηµάτων των υπηρεσιών 
της δε Πλατανιά 

Η υποοµάδα 4.2 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων δηµοτικών οχηµάτων των 
υπηρεσιών της δε Πλατανιά 

Η υποοµάδα 4.3 αφορά την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ 

(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8) 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο 
παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε λίτρα 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της  ∆Ε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,00 € 82.080 82.080,00 

4.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 

οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της  ∆Ε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 1,20 € 5.520 6.624,00 

Σύνολο:  88.704,00 

ΦΠΑ 24% 21.288,96 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 109.992,96 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

4.3 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 

οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 1,20  2.371,28  2.845,53 

Σύνολο: 2.845,53 

ΦΠΑ 24%  682,92 
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Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.528,45 

Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά από αντλία που βρίσκεται εντός 
γεωγραφικών ορίων της ∆Ε Πλατανιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

Σύνολο: 91.549,53 

ΦΠΑ 24% 21.971,88  
Σύνολο µε ΦΠΑ: 113.521,41 

 

 

ΟΜΑ∆Α 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

5.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 
Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 5.1 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης των δηµοτικών κτιρίων των 
τεσσάρων δηµοτικών ενοτήτων: Βουκολιών, Κολυµβαρίου, Μουσούρων και Πλατανιά. 

Η υποοµάδα 5.2 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του 
κτιρίου της  ΚΕ∆ΗΠ 

Η υποοµάδα 5.3 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του 
κτιρίου της Ν.Π.∆.∆. 

Η υποοµάδα 5.4 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
κτιρίων της Α΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής 

Η υποοµάδα 5.5 αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
κτιρίων της Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής 

CPV: 09100000-0:09135100- 5 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά σε έκαστη εγκατάσταση ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, 
κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

B1) Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 14 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - 
είναι ο παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

16PROC004559905 2016-06-09



90 
 

5.1 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων ∆. 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 0, 813 20.000,20  16.260,16 

Σύνολο: 16.260,16 

ΦΠΑ 24% 3.902,44 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 20.162,60 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ 0,813  2.800,04  2.276,43 

Σύνολο: 2.276,43 

ΦΠΑ 24% 546,34 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.822,77  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.3 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠ∆∆ 0,813  8.000,09  6.504,07 

Σύνολο: 6.504,07 

ΦΠΑ 24% 1.560,97 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 8.065,04 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.4 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
Α΄βαθµιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

Α΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
0,813  13.900,14  11.300,81 
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Σύνολο: 11.300,81 

ΦΠΑ 24% 2.712,20 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 14.013,01 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.5 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
Β΄βαθµιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

Β΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
 0,813 11.119,91 9.040,49 

Σύνολο: 9.040,49 

ΦΠΑ 24%  2.169,72 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 11.210,21 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 

Σύνολο: 45.381,96 

ΦΠΑ 24%  10.891,67 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 56.273,63  
 

 ΟΜΑ∆Α  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

 
Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υποοµάδα 6.1 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46, σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Η υποοµάδα 6.2 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68, σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Η υποοµάδα 6.3 αφορά την προµήθεια Γράσου συσκευασίας φυσίγγιο γρασαδόρου 400 gr. 
  
Η υποοµάδα 6.4 αφορά την προµήθεια Λιπαντικού βενζινοκινητήρων –πετρελαιοκινητήρων SAE 
15W-40, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L  
 
Η υποοµάδα 6.5 αφορά την προµήθεια Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB HP ATF - συσκευασία 
δοχεία έως 20L 
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Η υποοµάδα 6.6 αφορά την προµήθεια υγρού κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής καύσεως 
(ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L  

Η υποοµάδα 6.7 αφορά την προµήθεια AdBlue µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του 
οποίου είναι η µείωση της εκποµπής καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς EURO 4, EURO 5. 

Η υποοµάδα 6.8 SAE 5W-40 αφορά την προµήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων – 
πετρελαιοκινητήρων, σε δοχεία συσκευασίας έως 5 L 

Η υποοµάδα 6.9 SAE 20W-50 αφορά την προµήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων – 
πετρελαιοκινητήρων, σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες  

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

B1) Ο προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 
σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
 

6.1 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-46 
µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και πολύ 

καλή αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 

αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

2,10/L 1.400lt 2.940,00 

Σύνολο: 2.940,00 

ΦΠΑ 24% 705,60 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.645,60  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Ι
Α

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
 

6.2 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO-VG-68 
µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και πολύ 

καλή αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 

αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

2,10/L 600 lt  1.260,00 

16PROC004559905 2016-06-09



93 
 

Σύνολο: 1.260,00 

ΦΠΑ 24% 302,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ:  1.562,40 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(συσκευασί
α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
 

6.3 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 
γρ., µε βάση λιθίου για ποικίλες εφαρµογές σε 

ρουλεµάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 
συσκευασία κυλινδρική πλαστική για πιστόλι 

γρασαδόρου 
∆

Η
Μ

Ο
Σ

 
Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

 

3,50 / τεµ 500  1.750,00 

Σύνολο: 1.750,00  

ΦΠΑ 24% 420,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.170,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Ι
Α

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

6.4 

SAE 15W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 15W-40 µε 

ένδειξη υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L  

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

3,60 €/lt 1.600 lt  5.760,00 

Σύνολο:  5.760,00 

ΦΠΑ 24%  1.382,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 7.142,40 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Ι
Α

Σ
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.5 
Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB HP ATF. 

Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 
 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

4,50€/lt 
 
 

300 lt 1.350,00 

Σύνολο: 1.350,00 

ΦΠΑ 24% 324,00 

16PROC004559905 2016-06-09



94 
 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.674,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.6 

Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών εσωτερικής 
καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση µε σηµείο 

πήξεως µε όριο max −25°C µε αντιπαγετική, 
αντιθερµική και αντιδιαβρωτική προστασία. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 
 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

3,30 €/lt 1.000 lt  3.300,00 

Σύνολο: 3.300,00  

ΦΠΑ 24%  792,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.092,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.7 

AdBlue, µη τοξικό διάλυµα ουρίας σκοπός του 
οποίου είναι η µείωση της εκποµπής 

καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες Συσκευασία: ∆ΟΧ 10LT   

Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : DIN 70070 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

EURO 4,EURO 5. 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

9,00  € / 
τεµ 

 50 450,00 

Σύνολο: 450,00 

ΦΠΑ 24% 108,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 558,00  

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

6.8 

SAE 5W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 5W-40 µε ένδειξη 
υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία συσκευασίας έως  

5 λίτρων 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

5,00 / lt 20  100,00 

Σύνολο: 100,00  

ΦΠΑ 24%  24,00 
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Σύνολο µε ΦΠΑ: 124,00 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
Ο

Ρ
Ε

Α
Σ

 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

ΙΑ
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
φπα) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

6.9 

SAE 20W-50 –  Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 5W-40 µε ένδειξη 
υψηλής απόδοσης. Σε δοχεία συσκευασίας έως  

20 λίτρων 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 

Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ
 

5,50 € / lt 200  1.100,00 

Σύνολο:  1.100,00 

ΦΠΑ 24% 264,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.364,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

Σύνολο: 18.010,00  
ΦΠΑ 24% 4.322,40 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 22.332,40 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΚΑ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  
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Για το υπόλοιπο 
2016  

  1.116,00   7.440,00  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά 
δαπάνες καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του 
∆ήµου Πλατανιά, έτους 2017. 

Για το 2017 και  
µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης 

 1.116,00   7.440,00  

Σύνολο:       

Σύνολο υποοµάδας 1.1     17.112,00 

1.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ ∆Ε  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

1.2 ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ ∆Ε 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

267,84  89,28  267,84 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά 
δαπάνες καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του 
∆ήµου Πλατανιά, έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι 
τη λήξη της 
σύµβασης  

267,84  89,28  267,84 

Σύνολο:      

Σύνολο υποοµάδας 1.2   1.249,92 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 18.361,92  € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

2.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
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Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

   5.580,00  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι τη 
λήξη της σύµβασης  

     

Σύνολο:     5.580,00  

Σύνολο υποοµάδας 2.1   11.160,00 

 

 

2.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

2.2 ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ ∆Ε 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

  89,28 2.053,44 267,84 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι τη 
λήξη της σύµβασης  

  89,28 2.053,44 267,84 

Σύνολο:       

Σύνολο υποοµάδας 2.2  4.821,12 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2:  15.981,12 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ :ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε 
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

   10.044,00  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι τη 
λήξη της σύµβασης  

   10.044,00  

Σύνολο υποοµάδας 3.1   20.088,00 

 

3.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ   ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ  

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

3.2  ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ   ∆Ε 
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

 1.071,36  89,28 1.071,36 267,84 
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Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση όπου θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι τη 
λήξη της σύµβασης  

 1.071,36  89,28 1.071,36 267,84 

Σύνολο:      

Σύνολο υποοµάδας 3.2  4.999,68 

 

Το σύνολο 3.1 & 3.2  που αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Πλατανιά είναι  
25.087,68 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 

3.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΚΕ∆ΗΠ 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕ∆ΗΠ ΧΝΡ 5728 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0000 µε ποσό προϋπολογισµού 1.750,00€ και  
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ πρωτ: 152/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  
για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   Α∆Α: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8 και την συµπληρωµατική 
απόφαση 30/2016 αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 23% σε 
24% ΩΝΒΙΟΚ60-ΗΚΑ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016 είναι: 1.764,22 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017  έως  30/6/2017 είναι: 1.764,22 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2017   θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2017. 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ  Ε.Ι.Χ  ΚΕ∆ΗΠ  

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0002 µε ποσό προϋπολογισµού 786,34€ και  
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ πρωτ: 173/18-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  
για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΚΕ∆ΗΠ,   Α∆Α:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ και την συµπληρωµατική 
απόφαση 30/2016 αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 23% σε 
24% ΩΝΒΙΟΚ60-ΗΚΑ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016 είναι:  786,34€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
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Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017 είναι: 786,34€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2017  θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2017. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 3.3 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017: 5.101,13€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3:   30.188,81  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12 µήνες 
- αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

4.1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

  35.488,80  15.400,80  

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση,   και θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και 
µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης  

  35.488,80  15.400,80  

Σύνολο      

Σύνολο υποοµάδας 4.1 101.779,20 

 

4.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
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Ο προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, για κάθε ΚΑ που βαρύνει η δαπάνη και  για 12µήνες - 
αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης - είναι ο παρακάτω: 

4.2 ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ  
ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

10-6641.002 20-6641.003 20-6644.001 30-6641.003  30-6644.003  

Για το υπόλοιπο 
2016 

1.785,60 1.964,16 89,28  267,84 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση,   και θα αφορά δαπάνες 
καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά, 
έτους 2017. 

Για 2017 και 
µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης  

1.785,60 1.964,16 89,28  267,84 

Σύνολο υποοµάδας 4.2 8.213,76 

Το σύνολο 4.1 & 4.2  που αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Πλατανιά 
είναι:   109.992,96 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24 % 

 

4.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΕ∆ΗΠ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7776 ΚΕ∆ΗΠ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.750,00€ και 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ πρωτ: 153/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  
για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Πλατανιά,   Α∆Α: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α και την συµπληρωµατική 
απόφαση 30/2016 αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 23% σε 
24% ΩΝΒΙΟΚ60-ΗΚΑ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016 είναι: 1.764,22 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017 είναι: 1.764,22 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2017 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2017. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.3 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017:  3.528,45€  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4: 113.521,41   € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

5.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και συγκεκριµένα 
στον κωδικό Κ.Α.:10-6643.002 µε ποσό προϋπολογισµού  10.000,00€ και την απόφαση 178/2016  Α∆Α: 
7Ε∆ΩΩΞ5-ΣΘΛ, συµπληρωµατικής ψήφισης πίστωσης  για την αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 23% σε 24%  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016 είναι: 8.065,04€       

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017 είναι: 12.097,56€    

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2017 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2017. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.1 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017:  20.162,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 

 

5.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΕ∆ΗΠ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕ∆ΗΠ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και συγκεκριµένα στον 
κωδικό Κ.Α.: 64.08.00.0000 µε ποσό προϋπολογισµού 1.411,38€ και σύµφωνα µε την υπ΄αριθ πρωτ: 167/15-3-
2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων θέρµανσης παιδικού σταθµού Κολυµβαρίου,  Α∆Α: 
6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ και την συµπληρωµατική απόφαση 30/2016 αναµόρφωσης προϋπολογισµού για την 
αναπροσαρµογή του ΦΠΑ από 23% σε 24% ΩΝΒΙΟΚ60-ΗΚΑ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016 είναι: 1.411,38€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017 είναι: 1.411,38€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2016 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2017. 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.2 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/06/2017: 2.822,76€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 

5.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ν.Π.∆.∆.  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆.  

16PROC004559905 2016-06-09



103 
 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2016 και συγκεκριµένα 
στον κωδικό Κ.Α.:  10-6643.002 µε ποσό προϋπολογισµού 3.000,00€, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ πρωτ: 
159/11-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προµήθεια καυσίµων  για τις ανάγκες θέρµανσης του Ν.Π.∆.∆. 
∆ήµου Πλατανιά,   16REQ004016789 2016-03-16 και της  απόφασης 28/2016 συµπληρωτικής ψήφισης 
πίστωσης , Α∆Α: 63Λ2ΟΚ64-Ζ40 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/12/2016  είναι:  3.024,39 € 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017  είναι:  5.040,65 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.3 για την περίοδο 1/7/2016 έως 31/6/2017: 8.065,04€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
 
 

5.4 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α΄βαθµια Σχολική Επιτροπή 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ των υπηρεσιών της Α΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Πλατανιά 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.4 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017: 14.013,01€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 

5.5 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ των υπηρεσιών της Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Πλατανιά 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.5 για την περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017: 11.210,21€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5: 56.273,63 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

 
ΟΜΑ∆Α 6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΙΚ/ΜΑΤΩΝ   ∆ΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 20-6641.003 
30-6641.003  
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Για το υπόλοιπο 2016  3.674,29 7.491,91 

Στον προϋπολογισµό εξόδων του έτους 2017 θα εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση,   και θα αφορά 
δαπάνες καυσίµων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου 
Πλατανιά, έτους 2017. 

Για 2017 και µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης  

 3.674,29 7.491,91 

Σύνολο  οµάδας 6 22.332,40 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6:   22.332,40 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η προϊσταµένη τµήµατος 
προγραµµατισµού, οργάνωσης και 

πληροφορικής 
 

Μπερτσουλάκη Όλγα 
 

ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και 
∆ιοίκησης 

 

Η ∆/ντρια Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης 

 
 

Παπαδοπούλου Ευρώπη 
 

ΠΕ ∆ασολόγων 
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Ε 
 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ  XANΙΩΝ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Προµήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
(πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών:  
• Του ∆ήµου Πλατανιά 
• Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 
• Της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά (Κ.Ε.∆.Η.Π.) 
• Της Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 
• Της Β’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 

 

µέσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: 

 

α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης 
στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 
,   

    β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα.
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Της επιχείρησης………………….............……………………………….......................................... 

έδρα................................................∆ήµος.......................................................................... 

οδό……..........................................................αριθµός………................... 

τηλέφωνο: …….…….......................................... τηλεοµοιότυπο (fax): ………………..  

email...................................................................................................................................... 
 

 
ΟΜΑ∆Α 1 
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Υποοµάδες 1.1 & 1.2 : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Βουκολιών  (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

1.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 13.800 lt   

1.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 

95 
οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

840lt   

 

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 
 

Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14
 

 

∆εν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 

οµοειδή είδη υγρών καυσίµων µεταξύ διαφορετικών υποοµάδων κάθε  Οµάδας (ισχύει για 

τις Οµάδες 1,2,3 ,4 και 5). 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 
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Υποοµάδες 2.1 & 2.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Κολυµβαρίου  (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

2.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

9.000 lt   

2.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 

οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

3.240 lt   

 

 

 

∆εν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 

οµοειδή είδη υγρών καυσίµων µεταξύ διαφορετικών υποοµάδων κάθε  Οµάδας (ισχύει για 

τις Οµάδες 1,2,3 ,4 και 5). 

 

 
ΟΜΑ∆Α 3 

Υποοµάδα 3.1 & 3.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μουσούρων (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

3.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16.200 lt   

3.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 3.360 lt   

 
Υποοµάδα 3.3: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ (CPV:  
09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 

        

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

3.3 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 3.428,19 lt   

 

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 

 

∆εν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 

οµοειδή είδη υγρών καυσίµων µεταξύ διαφορετικών υποοµάδων κάθε  Οµάδας (ισχύει για 

τις Οµάδες 1,2,3 ,4 και 5).
 

 

ΟΜΑ∆Α 4 
Υποοµάδα 4.1 & 4.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη οχηµάτων  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μουσούρων (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

4.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 82.080 lt   

4.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχηµάτων 
υπηρεσιών 

της δε 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5.520 lt   

 
Υποοµάδα 4.3 Βενζίνη αµόλυβδη οχήµατος ΚΕ∆ΗΠ (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 
09134100-8) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 
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4.3 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 

95 οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ 2.371,28 lt   

 

 

 

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 
 

Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 5 
 

Υποοµάδα 5.1: Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων ∆. Πλατανιά (CPV:  09100000-0: 09135100-
5) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

5.1 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων ∆. 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 20.000,20 lt   

 
Υποοµάδα 5.2: Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων ΚΕ∆ΗΠ  (CPV:  09100000-0: 09135100-5) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 
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Αριθµητικώς Ολογράφως 

5.2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΚΕ∆ΗΠ   

ΚΕ∆ΗΠ 2.800,04 lt   

 
Υποοµάδα 5.3: Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων ΝΠ∆∆ (CPV:  09100000-0: 09135100-5) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 Υποοµάδα ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

5.3 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠ∆∆ 8.000,09 lt   

 
Υποοµάδα 5.4: Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων Α΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής (CPV:  09100000-
0: 09135100-5) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

5.4 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
Α΄βαθµιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

Α΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
 13.900,14 lt    

 
Υποοµάδα 5.5: Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής (CPV:  09100000-
0: 09135100-5) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

5.5 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

κτιρίων 
Β΄βαθµιας 

Β΄βάθµια 
Σχολική 

Επιτροπή 
11.119,91 lt   
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Σχολικής 
Επιτροπής 

 

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 
 

Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14 

 

ΟΜΑ∆Α 6
 

 

Υποοµάδα 6.1: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θεια
ς 

 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ σε 

λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.1 

Λιπαντικό υδραυλικών 
συστηµάτων ISO-VG-46 µε 
ενισχυµένη θερµική 
σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε 
άριστες απογαλακτοποιητικές, 
αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές 
πιέσεις. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

 

1.400 lt 
 

  

Υποοµάδα 6.2: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έ
α

ς 
π

ρ
οµ

ή
θ

ει
α

ς 
 

Ε
Ν

∆
Ε

Ι
Κ

Τ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 
σ

ε 
λίτρα

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 
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Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.2 

Λιπαντικό υδραυλικών 
συστηµάτων ISO-VG-68 µε 
ενισχυµένη θερµική 
σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, 
αντιαφριστικές, αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές 
πιέσεις. Σε δοχεία συσκευασίας 
έως 20 L 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

 

600 lt   

Υποοµάδα 6.3: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (τεµ) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.3 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο 
γρασαδόρου 400 γρ., µε βάση 
λιθίου για ποικίλες εφαρµογές 
σε ρουλεµάν και κουζινέτα 
εξαιρετικής αντοχής. Σε 
συσκευασία κυλινδρική 
πλαστική για πιστόλι 
γρασαδόρου 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

 

500 τεµ   

Υποοµάδα 6.4: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.4 

SAE 15W-40 – Λιπαντικό 
πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων 
–βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
15W-40 µε ένδειξη υψηλής 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ
Α  

1.600 lt   
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απόδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L  

Υποοµάδα 6.5: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.5 

Λάδι σασµάν, ισοδύναµου 
τύπου JCB HP ATF. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 300 lt   

Υποοµάδα 6.6: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.6 

 Υγρό κυκλώµατος ψύξης 
µηχανών εσωτερικής καύσεως 
(ΜΕΚ) έτοιµων για χρήση µε 
σηµείο πήξεως µε όριο max 
−25°C µε αντιπαγετική, 
αντιθερµική και αντιδιαβρωτική 
προστασία. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
 1.000 lt   

Υποοµάδα 6.7: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (τεµ) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙ
ΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
σε  τεµ Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.7 

AdBlue, µη τοξικό διάλυµα 
ουρίας σκοπός του οποίου είναι η 
µείωση της εκποµπής 
καυσαερίων από βαρέα οχήµατα 
που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 
Συσκευασία: ∆ΟΧ 10LT   
Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : 
DIN 70070 ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  
50 
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EURO 4,EURO 5.  

Υποοµάδα 6.8: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
λίτρα 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.8 

SAE 5W-40 – Λιπαντικό 
πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων 
–βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
5W-40 µε ένδειξη υψηλής 
απόδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως  5 λίτρων  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 
20   

Υποοµάδα 6.9: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο) 

 

Υ
π

οο
µ

ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Φ
ορ

έα
ς 

π
ρ

οµ
ή

θε
ια

ς 
 

ΕΝ∆ΕΙ
ΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

σε 
λίτρα Αριθµητικώς Ολογράφως 

6.9 

SAE 20W-50 –  Λιπαντικό 
πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων 
–βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
5W-40 µε ένδειξη υψηλής 
απόδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως  20 λίτρων 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 200   

 

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
∆ιακήρυξης.  

 
Ο ∆ήµος Πλατανιά έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την προµήθεια, να την µειώσει ή να την 
ακυρώσει και, σε αυτή την περίπτωση, ουδεµία απαίτηση οικονοµική ή άλλη δεν έχω.  
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Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, δηλώνω το ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρω, επί της 
εκάστοτε διαµορφούµενης ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ηµέρα παράδοσης του 
είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.  Η ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ περιλαµβάνει τον Φ.Π.Α. 24% .  (άρθρο 63 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α’ 93/14-04-2014).   
 

 
Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14
 

 
Πέραν της τιµής που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης καµία 
απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση φορολογίας ή 
εισφορών, µεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από τον ∆ήµο Πλατανιά µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

 

 

 
 
 

(Ηµεροµηνία)  ……./……/…………. 
 
 
 

                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ονοµατεπώνυµο –υπογραφή – σφραγίδα)
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