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Κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή

αναδόχου για την προμήθεια  καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και

νομικών  προσώπων  αυτού,  για  12  μήνες,  αρχής  γενομένης  από  την  υπογραφή  της

σύμβασης

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

 

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 Δήμων και Κοινοτήτων».

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

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης.»

3. Του  Ν.  4412/2016/τ.Α’  /147  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών"

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

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.
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5. Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών

υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Του Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως

με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ,

άρθρο 8). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995  (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

9. Τον  Ν.4013/2011(ΦΕΚ  204/Α΄/15-9-2011)  «περί  σύστασης  Ενιαίας     Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

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

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

11. Το  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  Α’  74/26.03.2014)  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” 

12. 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. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-2011 εγκύκλιο

του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

13. 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".

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

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

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

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

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

άλλες διατάξεις».

17. 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».

18. 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 Δήμων, των Ιδρυμάτων

και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται"

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

οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  −  Αποχέτευσης  (Δ.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
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να  γίνεται  και  χωριστά  από  κάθε  νομικό  πρόσωπο,  χωρίς  να  απαιτείται  οποιαδήποτε

εξουσιοδότηση.»

20. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

21. Το  άρθρο  1  «Κατάργηση  της  υποχρέωσης  επικυρώσεων  αντιγράφων  εγγράφων»  του

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” 

22. Το άρθρο 3  «Απλούστευση  διαδικασιών προμηθειών  Δημοσίου»  του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’

74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και

λοιπές ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη

δήλωση  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ της

καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται

στην εκάστοτε προκήρυξη» 

 

 Β.   

1. Την υπ’ αριθμ.  349/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά  περί συγκτότηση

Επιτροπής   Γνωμοδοτικού  Οργάνου,  σύμφωνα  με  τον  ν.  4412/2016,   για  τη  Διεύθυνση

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά, από λήψεως της παρούσας απόφασης και για

το υπόλοιπο του έτους 2016.” ΑΔΑ: ΩΞΞΑΩΞ5-4ΝΣ (21-10-2016)

2. 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 Δήμου

Πλατανιά,  16REQ004093236 2016-03-29 στην οποία αναφέρονται και οι πιστώσεις του έτους 2017.

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

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

αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  , ΑΔΑ:  7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ    

για τους Κ.Α.: 10-6641.002, 20-6641.003, 20-6644.001, 30-6641.003, 30-6644.003, 10-6643.002

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

θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά, 16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία αναφέρονται

και οι πιστώσεις του έτους 2017.

5. Την  υπ΄  αρ.   19  /2016   απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου

Δημοσίου  Δικαίου  του  Δήμου  Πλατανιά  περί  έγκρισης  διενέργειας  προμήθειας  καύσιμων

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

πιστώσεων. ΑΔΑ: 6021ΟΚ64-ΘΤΗ

για τους ΚΑ: 10.6643.002

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

Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης),  για τις

ανάγκες των εγκαταστάσεων της και  σχετικών προβλέψεων στον προγραμματισμό εξόδων.  

ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΟΚ8Ψ-ΞΩΕ

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

Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης),  για τις

ανάγκες  των  εγκαταστάσεων της  και  σχετικών προβλέψεων  στον  προγραμματισμό εξόδων.

ΑΔΑ: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-Ζ6Η

8. Τις υπ΄αρ. 20/2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Πλατανιά  (ΚΕΔΗΠ)  περί  έγκρισης  διενέργειας  προμήθειας  καύσιμων  (πετρελαίου  θέρμανσης,

βενζίνης  αμόλυβδης)    για  τις  ανάγκες  των  εγκαταστάσεων  και  αυτοκινήτων  του  καθώς  και

διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.  ΑΔΑ: 6ΓΦ3ΟΚ6Ο-ΡΤΕ

9. Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕΔΗΠ: 

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   ΑΔΑ: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8,  

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΚΕΔΗΠ,   ΑΔΑ:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΒΣΣ Πλατανιά,   ΑΔΑ: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α

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

θέρμανσης παιδικού σταθμού Κολυμβαρίου ,   ΑΔΑ: 6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ

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

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

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

ΑΔΑ:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91

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

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά 

και των νομικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του 

Δήμου Πλατανιά  2) της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, Ν.Π.Δ.Δ., 

3) της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, Ν.Π.Δ.Δ., 4) της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά  (ΚΕΔΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι

σχετικές πιστώσεις για την προμήθεια καυσίμων.
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12. 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')

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

Επιτροπής  δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 7ΕΔΩΩΞ5-ΣΘΛ, για την εναρμόνιση της μελέτης ως προς το

ύψος του ΦΠΑ 24%

για τους Κ.Α.: 10-6641.002, 20-6641.003, 20-6644.001, 30-6641.003, 30-6644.003, 10-6643.002

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

Δημοτικό 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. 

15. Την    27/  2016  περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού,  ΑΔΑ:  6ΞΠΓΟΚ64-ΠΔΙ  και  28/2016

απόφαση συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠΔΔ δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 63Λ2ΟΚ64-Ζ40 για

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

16. Την   30  /  2016  απόφαση  συμπληρωματικής  ψήφισης  πιστώσεων  από  της  ΚΕΔΗΠ  δήμου

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

17. 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%, ΑΔΑ:

6ΛΒ3ΟΚ8Ψ-ΟΙ3

18. 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%, ΑΔΑ: 6Α0ΚΟΚ8Η-ΨΑ1

19. την 180/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πλατανιά με θέμα επανα-προκήρυξη

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

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

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

σύμβασης, 2016 – 2017

20. την με αριθμ. Πρωτ: 9526/ 9-6-2016 Διακήρυξη  Δημάρχου   για την Προμήθεια υγρών καυσίμων,

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

του Δήμου  Πλατανιά  και  των  νομικών του προσώπων,  2016 -2017,  προϋπολογισμού 256.659,29€,

συμπ. Φ.Π.Α. 24%

21.  την 219 / 2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: ΩΩΛ2ΩΞ5-Τ69) με

θέμα:  “  περί  ματαίωσης  της   9526/  9-6-2016  Διακήρυξης  Δημάρχου   για  την  Προμήθεια  υγρών

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

οχημάτων  του  Δήμου  Πλατανιά  και  των  νομικών  του  προσώπων,  2016  -2017,  προϋπολογισμού

256.659,29€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και επαναπροκήρυξη αυτού.» 

22.  τη  11437/7-7-2016  Διακήρυξη   Δημάρχου  Πλατανιά  του  ηλεκτρονικού  ανοικτού  δημόσιου

μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις

ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του

προσώπων,  2016  -2017  για  12  μήνες,  αρχής  γενομένης  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με
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προϋπολογισμό:  206.983,30€  πλέον  ΦΠΑ  24%  49.675,99€  ήτοι:  256.659,29€»,   (με  κριτήριο  τη

χαμηλότερη προσφορά) 

23. το 17498 / 10-10-2016 πρακτικότης επιτροπής γνωμοδότησης περί  εισήγησης του διαγωνισμού

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της 11437 / 7-7-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά ως

άγονο 

24.  Τη  με  αριθμ.  340/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πλατανιά  με  θέμα

«Έγκριση  του υπ’  αριθμ.  πρωτ:  17498/10-10-2016 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού εξέτασης  της

16392/26-09-2016 ένστασης της ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. & κήρυξη  του  διαγωνισμού

ως  άγονο». ΑΔΑ: ΨΡΨΣΩΞ5-ΘΜΜ

25.Τη  με  αριθμ.  341/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πλατανιά  με  θέμα

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του

Ν.4412/2016,  της  υπ’  αριθμ.  11437/7-7-2016  Διακήρυξης  Δημάρχου  Πλατανιά  του  ηλεκτρονικού

ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ΄΄Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών

προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και

των νομικών του προσώπων,  2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες»,  η  οποία αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας εισήγησης.

26. τη με αριθ. 363/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά με θέμα: Προσφυγή

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,

της υπ’ αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου

μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις

ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του

προσώπων 2016 -2017 για 12 μήνες», ΑΔΑ: 60ΟΕΩΞ5-ΩΒ0

27. τη με αριθ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: Εισήγηση

Προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του

Ν.4412/2016,  της  υπ’  αριθμ.  11437/7-7-2016  Διακήρυξης  Δημάρχου  Πλατανιά  του  ηλεκτρονικού

ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών

προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και

των νομικών του προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες(ΑΔΑ: 60ΟΕΩΞ5-ΩΒ0)» , ΑΔΑ: 6ΘΖ5ΩΞ5-

1Γ9

28.  τη  με  αριθ.  πρωτ.  19500/10-11-2016  Διακήρυξη  Δημάρχου  Πλατανιά  για  τη  την προμήθεια

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

μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού,   για 12 μήνες, αρχής

γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π     Ρ     Ο     Κ     Η     Ρ     Υ     Σ     Σ     Ε     Ι

Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης   σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2 α. & γ. του Ν.4412/2016, χωρίς

δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’αρ. πρωτ.  19500 / 10-

16PROC005376866 2016-11-11



11-2016  Διακήρυξης  Δημάρχου  Πλατανιά  του  ηλεκτρονικού  ανοικτού  δημόσιου  μειοδοτικού

διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των

εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων

2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες, όπως περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΟΜΑΔΑ  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

προϋπολογισμού:   206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 €, ήτοι:    256.659,29€   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.  

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

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

από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα CPV των ειδών είναι τα ακόλουθα:

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8  

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5

Λιπαντικών  09211000-1, 24900000-3,24957000

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Δήμου και

των τεσσάρων (4)  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 Δήμος Πλατανιά και τα τέσσερα (4) 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 Δήμου Πλατανιά  211.918,68

ΙΙ Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου

Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

8.065,04

ΙΙΙ Κοινωφελής  Επιχείρησης  Δήμου  Πλατανιά

(Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

11.452,35

ΙV Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 14.013,01

V B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 11.210,21

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29

Ο τρόπος υποβολής και το ακριβές χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ  /  ΦΥΛΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΚΚΚ-ΠΚΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη

www.p  ro  m      it  h  e  us.g 

ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δευτέρα

14 Νοεμβρίου

2016

έως 12.00 μ.μ.

- Τρίτη

15 Νοεμβρίου

2016

έως ώρα 12.00

μ.μ.

Τετάρτη

30 Νοεμβρίου

2016 

Έως    ώρα

15 .00   

 

Δευτέρα

5 Δεκεμβρίου

2016

Έως ώρα

15:00 

Τρίτη

6  Δεκεμβρίου 2016

Ώρα 1 2 :00 μ.μ

  

Πιο αναλυτικά:

Η  διαπραγμάτευση  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο του

του Δήμου Πλατανιά:   www.platanias.gr.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με

τους όρους της σχετικής υπ’αρ. πρωτ. 19500 / 10-11-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά, να

συμμετέχουν  στην  παρούσα  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  την  επιλογή  αναδόχου/ων  που  θα

αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας.
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Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η

σχετική πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.

4155/13  (ΦΕΚ  120/Α/29-05-2013  όπως  ισχύει),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ

2677/Β/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

Για  τη  συμμετοχή  στη  διαπραγμάτευση  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (προμηθευτές)

απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής

ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr.

Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  παρακαλούνται  να

υποβάλλουν προσφορά, κανονικά και επί ποινής αποκλεισμού, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά,  όπως  αναφέρονται,  στην  υπ’αρ.  πρωτ.  19500  /  10-11-2016  Διακήρυξη,  η  οποία

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

Η  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  του  (υπο)φακέλου   Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  Τεχνική

Προσφορά   που  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  πρέπει  να  γίνει  σε

σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

β) Η αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Πλατανιά

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης ως εξής: «Η ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19501/10-11-2016 πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια  καυσίμων, λιπαντικών

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

Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού,   για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της

σύμβασης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 6-12-2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

ε) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax)

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με

επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως

απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Η  ηλ  εκτ  ρο  νική απο  σφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους δηλαδή στις   6 -  12        -  2      0  1      6     κ  α  ι     ώ  ρ      α    12      :  0  0     π  .μ  ., μέσω των

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και  να

παράσχουν δυνάμει των νομίμων αδειών τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες.

β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό 

τις  ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής 

υπηρεσιών.-

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
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α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :

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

β. 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.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι:  Κουκουνάκη Αικατερίνη , 2821340029 (ΕΣΗΔΗΣ)

Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011 (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

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

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

Ομάδας/δων που συμμετέχουν   (Άρθρο 2 του παραρτήματος Β της υπ. αριθ. πρωτ 19500/10-11-2016

Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19500/10-11-2016 Διακήρυξης Δημάρχου

Πλατανιά και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος καθώς και η ίδια θα αναρτηθούν:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά : w      w  w      .  platanias  .  gr        

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, w      w  w      .  d  ia  v      g  eia.  go  v      .  g  r

γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων w  ww      .e  p  r  o      c  u  r  e  m  e  n  t.  g  ov      .  g  r 

O α/α της παρούσας Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 29374

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και θα αναρτηθεί στον Πίνακα

Ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά.

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 &

του Ν. 4412/8-8-2016.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση Γεράνι , Ν. Χανίων
73014 , Χανιά
Πληροφορίες : Μπιράκης Γεώργιος
Τηλ. : 2821340011, 12
Fax : 2821340090
e-mail : birakis@platanias.gr
site : www.platanias.gr

Γεράνι, 10-11-2016

Αρ.Πρωτ.:  19500

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Δ      Ι  ΑΚΗ  Ρ  Υ  Ξ  Η   

Δ      Η  Μ  ΟΣ  Ι  ΟΥ         Δ      Ι  Α  Γ  Ω      Ν  Ι  Σ  Μ  Ο  Υ

Για την προμήθεια  καυσίμων,  λιπαντικών  ελαίων  και  χημικών  προσθέτων  για  τις  ανάγκες  των

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού,   για 12

μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A  NTI  KEI  MEN  O   ΔΙΑ  ΓΩΝΙ  ΣΜΟΥ   – ΣΥΝ  ΟΠΤΙ  ΚΑ   ΣΤ  ΟΙΧ  ΕΙ  Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 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.  

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά

πρόσθετα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:  (05.12.2016) 

Ημέρα :  Δευτέρα

Ώρα :  10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΓΕΡΑΝΙ, Ν. ΧΑΝΙΩΝ- 73014 , ΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ  1:  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ  2:  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ  3:  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ  4:  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΟΜΑΔΑ  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8  

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5

Λιπαντικών  09211000-1, 24900000-3,24957000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 206.983,30 €  πλέον ΦΠΑ  24%  49.675,99 € 

ήτοι:  256.659,29€     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 μήνες,  αρχής γενομένης από την υπογραφή της

σύμβασης
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και

τρίτων νόμιμες κρατήσεις. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.

2198/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΥΠΟ & ΦΥΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Η παρούσα διεξάγεται υπό τους όρους του άρθρου 32 του

Ν.4412/2016 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ - 14 Νοεμβρίου 2016
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Ο  Δ ή μ ο ς  Π λ α τ α ν ι ά  έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

Της παρούσας διακήρυξης 

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 Δήμων και Κοινοτήτων».

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

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης.»

3. Του  Ν.  4412/2016/τ.Α’  /147  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών"

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

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. Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών

του κράτους και  άλλες διατάξεις» και  του Π.Δ.  496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως

δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Του  Ν.  3548/2007   (ΦΕΚ  68Α/20-3-07)  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του

Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-

200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995  (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

9. Τον  Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011)  «περί  σύστασης  Ενιαίας     Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

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

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

11. Το  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  Α’  74/26.03.2014)  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” 

12. 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. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-

2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

13. 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".

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

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

15. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

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

άλλες διατάξεις».
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17. 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».

18. 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

Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής

από  τους  οικείους  Δήμους.  Κάθε  γενική  ή  ειδική  διάταξη  που  αντιτίθεται  στο  παρόν

καταργείται"

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

βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (Δ.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.»

20. Το  Ν.  2198/94  (ΦΕΚ  43/τ.  Α΄/94)  άρθρο  24  σχετικά  με  την  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος. 

21. Το  άρθρο  1  «Κατάργηση  της  υποχρέωσης  επικυρώσεων  αντιγράφων  εγγράφων»  του

Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  Α’  74/26.03.2014)  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” 

22. Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’

74/26.03.2014)  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία

«Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα

ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη» 

 

 Β.

1. Την υπ’ αριθμ. 349/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά  περί συγκτότηση Επιτροπής

Γνωμοδοτικού Οργάνου, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

του Δήμου Πλατανιά, από λήψεως της παρούσας απόφασης και για το υπόλοιπο του έτους 2016.” ΑΔΑ:

ΩΞΞΑΩΞ5-4ΝΣ (21-10-2016)

2. 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
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Δήμου Πλατανιά,  16REQ004093236 2016-03-29 στην οποία αναφέρονται και οι πιστώσεις του

έτους 2017.

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

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

αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  , ΑΔΑ:  7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ    

 

ΠΑΥ Ημ/νία ΚΑ Αιτιολογία
 Πίστωση

έτους 2016

Πίστωση

έτους 2017

292 29/03/2016
10-

6641.002
Προμήθεια καυσίμων 2.036,88 2.036,88

293 29/03/2016
20-

6641.003

Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών οχημάτων -

απορριμματοφόρων

42.965,29 42.965,29

294 29/03/2016
20-

6644.001

Προμήθεια καυσίμων για

μικρομηχανήματα
354,24 354,24

295 29/03/2016
30-

6641.003

Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών οχημάτων -

μηχανημάτων

48.685,70 48.685,70

296 29/03/2016
30-

6644.003

Προμήθεια καυσίμων για

μικρομηχανήματα
 1.062,72 1.062,72

297 29/03/2016
10-

6643.002

Προμήθεια πετρελαίου

θέρμανσης
8.000,00 12.000,00

103.104,83 107.104,83

Σύνολο Δήμου Πλατανιά 210.209,66

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

ανάγκες θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά, 16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία

αναφέρονται και οι πιστώσεις του έτους 2017.
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5. Την υπ΄  αρ.   19 /2016  απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά  περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων

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

πιστώσεων. ΑΔΑ: 6021οκ64-ΘΤΗ

ΠΑΥ Ημ/νία ΚΑ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό

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

(Ν.Π.Δ.Δ.)
3.000,00

Ενώ για το 2017 το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις  5.000,00€

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

Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης),

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραμματισμό

εξόδων. ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΟΚ8Ψ-ΞΩΕ

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

Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης),

για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραμματισμό

εξόδων. ΑΔΑ: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-Ζ6Η

8. Τις  υπ΄αρ.  20/2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της Κοινωφελούς  Επιχείρησης

Δήμου  Πλατανιά  (ΚΕΔΗΠ)  περί  έγκρισης  διενέργειας  προμήθειας  καύσιμων  (πετρελαίου

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

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

9. Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕΔΗΠ: 

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων,   ΑΔΑ: 693ΚΟΚ6Ο-4Λ8,  

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΚΕΔΗΠ,   ΑΔΑ:  6ΗΝΥΟΚ6Ο-Π1Τ

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

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ  ΒΣΣ Πλατανιά,   ΑΔΑ: 7Γ1ΓΟΚ6Ο-Α2Α

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

θέρμανσης παιδικού σταθμού Κολυμβαρίου ,   ΑΔΑ: 6ΛΠΕΟΚ6Ο-ΚΡΥ
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10. Την υπ΄αριθμ  106 /2016 απόφαση του Δ.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προμήθειας  

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

οχημάτων του Δ. Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016-2017,  ΑΔΑ:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91

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

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά και των

νομικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 

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

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

Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά  (ΚΕΔΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις 

για την προμήθεια καυσίμων.

12. 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')

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

δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 7ΕΔΩΩΞ5-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-

395,82 395,82
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μηχανημάτων.  Για το έτος 2016

ποσό 395,82 €  και  για το 2017

πίστωση 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 Δημοτικό

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. 

15.Την    27/  2016  περί  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού,  ΑΔΑ:  6ΞΠΓΟΚ64-ΠΔΙ  και  28/2016  απόφαση

συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠΔΔ δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 63Λ2ΟΚ64-Ζ40 για την εναρμόνιση

της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%

16.Την  30 / 2016 απόφαση συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων από της ΚΕΔΗΠ δήμου Πλατανιά για την

εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, ΑΔΑ: ΩΝΒΙΟΚ6Ο-ΗΚΑ

17.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%, ΑΔΑ: 6ΛΒ3ΟΚ8Ψ-ΟΙ3

18. 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%, ΑΔΑ: 6Α0ΚΟΚ8Η-ΨΑ1

19.την  180/2016 απόφαση της  οικονομικής  επιτροπής  Δήμου Πλατανιά  με  θέμα επανα-προκήρυξη  του

διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 5945/11.04.2016: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και

χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά

και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2016 –

2017

20. την  με  αριθμ.  Πρωτ:  9526/ 9-6-2016 Διακήρυξη   Δημάρχου   για  την  Προμήθεια  υγρών καυσίμων,

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

Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017, προϋπολογισμού 256.659,29€, συμπ. Φ.Π.Α.

24%

21.  την 219 / 2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: ΩΩΛ2ΩΞ5-Τ69) με θέμα: “

περί ματαίωσης της  9526/ 9-6-2016 Διακήρυξης Δημάρχου  για την Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών

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

Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017, προϋπολογισμού 256.659,29€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και

επαναπροκήρυξη αυτού.» 
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22.  τη 11437/7-7-2016 Διακήρυξη  Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού

διαγωνισμού  «Προμήθειας  υγρών  καυσίμων,  λιπαντικών  και  χημικών  προσθέτων  για  τις  ανάγκες  των

εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων, 2016

-2017 για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης με προϋπολογισμό: 206.983,30€

πλέον ΦΠΑ 24% 49.675,99€ ήτοι: 256.659,29€»,  (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) 

23.  το  17498  /  10-10-2016  πρακτικότης  επιτροπής  γνωμοδότησης  περί  εισήγησης  του  διαγωνισμού

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της 11437 / 7-7-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά ως άγονο 

24. Τη με αριθμ. 340/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Έγκριση του

υπ’  αριθμ.  πρωτ:  17498/10-10-2016 πρακτικού επιτροπής  διαγωνισμού εξέτασης  της  16392/26-09-2016

ένστασης  της  ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.  &  κήρυξη   του   διαγωνισμού  ως   άγονο».  ΑΔΑ:

ΨΡΨΣΩΞ5-ΘΜΜ

25.Τη με αριθμ. 341/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Προσφυγή

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της

υπ’  αριθμ.  11437/7-7-2016  Διακήρυξης  Δημάρχου  Πλατανιά  του  ηλεκτρονικού  ανοικτού  δημόσιου

μειοδοτικού  διαγωνισμού  ΄΄Προμήθειας  υγρών  καυσίμων,  λιπαντικών  και  χημικών  προσθέτων  για  τις

ανάγκες  των  εγκαταστάσεων,   μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά   και  των  νομικών  του

προσώπων,  2016 -2017 για  δώδεκα (12)  μήνες»,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας

εισήγησης.

26. τη με αριθ. 363/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά με θέμα: Προσφυγή στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της υπ’

αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού

διαγωνισμού  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων,  λιπαντικών  και  χημικών  προσθέτων  για  τις  ανάγκες  των

εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων 2016

-2017 για 12 μήνες ,ΑΔΑ: 60ΟΕΩΞ5-ΩΒ0», 

27. τη με αριθ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: Εισήγηση

Προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  του  άρθρου  32  του

Ν.4412/2016, της υπ’ αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για

τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του

προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες(ΑΔΑ: 60ΟΕΩΞ5-ΩΒ0)» , ΑΔΑ: 6ΘΖ5ΩΞ5-1Γ9 

Π     Ρ     Ο     Κ     Η     Ρ     Υ     Σ     Σ     Ε     Ι

Δημόσιο   ηλεκτρονικό   διαγωνισμό   με   την   κατάθεση   ηλεκτρονικών   και   έντυπων προσφορών για την

ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών   του  Δήμου  Πλατανιά,  όπως

περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

16PROC005376866 2016-11-11



ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

προϋπολογισμού:   206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 €, ήτοι:    256.659,29€   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.  

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

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου 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.

Ο Δήμος 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 Δήμου Πλατανιά  211.918,68

ΙΙ Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου

Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

8.065,04

ΙΙΙ Κοινωφελής  Επιχείρησης  Δήμου  Πλατανιά

(Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

11.452,35

ΙV Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 14.013,01

V B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 11.210,21

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29
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ΤΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ  /  ΦΥΛΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη

www.p  ro  m      it  h  e  us.g 

ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δευτέρα

14 Νοεμβρίου

2016

έως 12.00 μ.μ.

- Τρίτη

15 Νοεμβρίου

2016

έως ώρα 12.00

μ.μ.

Τετάρτη

30 Νοεμβρίου

2016 

Έως  ώρα

15 .00   

 

Δευτέρα

5 Δεκεμβρίου

2016

Έως ώρα

15:00 

Τρίτη

6  Δεκεμβρίου 2016

Ώρα 1 2 :00 μ.μ

  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Καταληκτική  η  μ      ε  ρ  ο  μ      ην  ία     η  λ      εκ  τ  ρ  ο      ν  ικ  ή  ς     υ  π  ο      β  ο  λ      ή  ς των προσφορών ορίζεται η Τ ε τ ά ρ τ η  30      -  1  1      -  2  0      1  6               &

ώ  ρ      α   15.00   μμ  .

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

w  ww      .p  r  o  m      it  h  e  u  s  .go  v      .g  r   , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13

(ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

και στο Π.Δ. 60/07, τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή

εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως  απαράδεκτες και

επιστρέφονται.

Η ηλ  εκτ  ρο  νική απο  σφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής τους δηλαδή  στις   6  -  12        -  2      0  1      6     κ  α  ι     ώ  ρ      α    12      :  0  0     μ  .μ  ., μέσω των  αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα  λοιπά των

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών Δικαίωμα συμμετοχής στο

διαγωνισμό έχουν:

α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και να παράσχουν

δυνάμει των νομίμων αδειών τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες.

β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τις

ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής υπηρεσιών.-

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
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υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω

διαδικασία εγγραφής :

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες  πληροφορίες και

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :

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

ταυτοποιούνται 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

α.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 Διεύθυνσης

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

α.3.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :

α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

β/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 ΠΔ 60/07, 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, π  ρ      ο  σκ  ο  μ  ι  ζ      ό  με  ν  α         ε  ν  τ  ό  ς     τ  ρ      ι  ών         (      3  )     ε  ρ  γ  α  σ  ί  μ  ω  ν         ημε  ρ      ών         κ  α  ι   σ  ε 

έ  ν  τ  υπ  η         μ  ο  ρ      φ  ή         (      π  ρ  ωτ  ό  τ  υπ  ο         ή     α  κ  ρ      ι  βές         αν  τ  ί  γ  ρ      αφο  )         σ  τ  ην     α  ρ      μ  ό  δ  ι  α         υπ  η  ρ      εσ  ί  α  .   Το αίτημα εγγραφής 

υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

β. 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.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι:  Κουκουνάκη Αικατερίνη , 2821340029 (ΕΣΗΔΗΣ)  (εσ. 

Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011 (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα

επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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Α. Αντικείµενο Προµήθειας Παράρτηµα Α

Β. Γενικοί Όροι του ∆ιαγωνισµού Παράρτηµα Β  

Γ.∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Κατακυρώσεις Παράρτηµα Γ

∆. Τεχνικές Προδιαγραφές  -  Προϋπολογισµός Παράρτηµα ∆ 

Ε.Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Παράρτηµα E 

Στ. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς Παράρτηµα ΣΤ 

Ζ. Σχέδιο Σύµβασης Παράρτηµα Ζ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί επίσης:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά : w      w  w      .  platanias  .  gr        

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, w      w  w      .  d  ia  v      g  eia.  go  v      .  g  r

γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων w  ww      .e  p  r  o      c  u  r  e  m  e  n  t.  g  ov      .  g  r 

Επίσης, πρόσκληση της παρούσας θα λάβει ΑΔΑΜ και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου 

Πλατανιά.

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 & του Ν.

4412/8-8-2016.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης
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Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            Α

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            B

ΑΡΘΡΟ 1:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 3:ΤΙΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4:ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5:ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΡΘΡΟ 6:ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7:ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9:ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10:ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11:ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 12:ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            Γ

ΑΡΘΡΟ 1:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 3:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 4:ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Ρ Ο Μ Η ΘΕ Ι Α Σ -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α            Σ  Τ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ  Α         Ζ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΑΡΘΡΟ  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ανάδειξη Αναδόχου ή αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών , για την κάλυψη των αναγκών των  Δήμου Πλατανιά και των 

Νομικών Προσώπων αυτού και περιλαμβάνει :

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΟΜΑΔΑ  6.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

 206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 €, ήτοι:    256.659,29€   με κριτήριο 

κατακύρωσης   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες της προμήθειας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου Πλατανιά

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1% και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση
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ΠΑ  ΡΑ  ΡΤ  ΗΜΑ   Β

ΟΡΟΙ         Δ  Ι      Α  Γ      Ω  Ν      Ι      ΣΜ  Ο  Υ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αρ. 36 του Ν. 4412/16.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και

δεσμεύουν τους προσφέροντες για (12)μήνες αρ.97, παρ.4 του Ν.4412/16.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,

πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται,  εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις w      w  w      .  platanias  .  g  r     και w      w  w      .  p  r  o  m      i  t  h  e  u  s.  g  ov      .  g  r

Π  α  ρ      οχ  ή         Δ  ι  ε  υ  κ  ρ      ινί  σεων         ε  π  ί     της     Δ  ια  κ  ή  ρ      υ  ξ  η  ς  .

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού

μέσω της Διαδικτυακής πύλης w      w  w      .p  r  o  m      it  h  e      u  s  .  g  ov      .g  r   , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –

διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα ή συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν

εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10)
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ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Κα  τ      ά     τ  ο     διά  σ  τ      η  μ      α     τ      ων

(  10      )     τ      ε  λ      ε  υ  τ      αίων     η  μ      ερών     πρίν     τ      η  ν     κα  τ      ά  θ  εση     τ      ων     π  ρ  ο  σ  φ  ο      ρών διευκρι  ν  ίσεις     δεν     θα     δύ  ν  ο      ν  τ      αι.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη

διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε  ηλεκτρονική μορφή στο

διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη w      w  w      .  p  r  o  m      it  h  e  u  s.  g  o      v  .  g  r).

Α      πο  κ  λ      ε  ι  σμ  ό  ς         Συ  μμετ  οχ  ής         σ  ύ  μ  φ  ω  ν  α         με     το     α  ρ  .      7  3         τ  ο  υ     Ν      .  4      4  1      2  /      1  6

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

1. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών  του

δημόσιου τομέα.

2. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της  Κοινοτικής

Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη  καταδικαστική

απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

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

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

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

οδηγίας2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου& του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για την

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες

ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας

στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με το αρ.2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ

του Ε.Κ. & του Συμβ. της 5ης Απριλίου 2011.

3. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης

απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το  αντικείμενο του

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
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4. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν

η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται  υπόψη για την

απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

5. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

6. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της

παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

Δ  ι  κ  αιο  λ      ο  γητ  ι  κά         Συ  μμετ  ο  χ      ή  ς   σύμφωνα με το       άρθρο         9  3     τ  ο  υ     Ν  .      4  4      1  2      /  1      6  

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

w  ww      .p  r  o  m      it  h  e      u  s  .go  v      .g  r,   του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  παρούσα

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι  οφείλουν να

καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα  πρέπει να

συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το

παράρτημα Γ΄ της παρούσης Άρθρο 1. 

Οι     π  ρ      ο  σ  φο  ρ      ές         κ  α  τ  α  τ  ί  θ  ε  ν  τ  α  ι η  λ      εκτ  ρ      ονι  κά         σ  ύ  μ  φ  ω  ν  α         με     τ  ι  ς     δ  ια  τ  άξ  ε  ι  ς         της     π  α  ρ      ο  ύ  σ  η      ς  .

Δεν     ε  πι  τ  ρ      έ  πον  τ  α  ι         ε  να  λλ      α  κτ  ι  κές         π  ρ      ο  σ  φ  ο  ρ      έ  ς  .

Τρ  όπος   Υποβολ  ής   των Προσφορ  ών σύμφωνα με το άρθρο 36,37 του Ν. 4412/2016

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

w  ww      .p  r  o  m      it  h  e      u  s  .go  v      .g  r   , του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/2013,

στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές  λεπτομέρειες και διαδικασίες

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο Ν 4412/16 αρ.36,

37.

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την

κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κα  τ      ά     τ      η  ν     υ  π  ο      β  ο  λ      ή     τ      η  ς     π  ρ  ο  σφ  ο  ράς     α  π  ό     τ  ο      ν     Οι  κ  ο      νο  μ      ι  κ  ό

Φ  ο      ρ  έα     σ  η  μ      αί  ν  ο      ν  τ      αι     α  πό     αυ  τ  ό      ν     μ      ε     χρ  ή  ση     τ      ο  υ σχε  τ      ι  κ  ο      ύ     πεδί  ο  υ     τ      ο  υ     σ  υ  σ  τ      ή  μ      α  τ  ο      ς     τ      α     σ  τ  ο      ιχεία     εκεί  ν  α     τη  ς

π  ρ  ο      σ  φ  ο      ρ  ά  ς     τ  ο      υ     π  ο      υ     έχ  ο  υν     ε  μ  πισ  τ      ε  υ  τ      ι  κό χαρακ  τ      ή  ρα.
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Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16, το  Ν.4155/13 και το

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 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. Όταν  υπογράφονται από

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

2. Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους

φορείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4155/2013 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την

Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,  για τη

συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύρωση, υποβάλλονται από τους  πιστοποιημένους

οικονομικούς φορείς − χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ

1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το  συγκεκριμένο πιστοποιητικό,

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες  σε μορφή αρχείου. pdf

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή  (πρωτότυπο ή ακριβές

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 (γίνεται αποδεκτή Υ.Δ. της παρ.4 αρ.8 Ν.

1599/1986), η οποία περιλαμβάνει στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Α 2 &3.1 της παρούσης,

υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

• Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ

• Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

• Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

5. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε  

μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία  

που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. (σύμφωνα με το  

αρ.72 του Ν.4412/16).

6. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την  

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό  

ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε  

περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  

συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

7. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
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ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά  

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

8. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

9. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του  

Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τις  

κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2

και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

10. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση.

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους,

ηλεκτρονικού (υπό)φακέλους:

1. (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά-Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά

συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω

αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική 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

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.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην

οποία δηλώνει ότι εκχωρεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα

περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους

κλπ).

Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει

αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές της Προμήθειας », όπως αυτές περιγράφονται στο

παράρτημα Δ’ της παρούσας.

2. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που 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

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.
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Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα

προσφοράς του παραρτήματος ΣΤ της παρούσας Διακήρυξης.

Δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ

Δ  ια  δ  ι  κ  α  σ  ί  α         Α      π  ο  σ  φ  ρ      ά  γ  ι  σ  η  ς     Π  ρ      ο  σ  φο  ρ      ών         –     Α      πο  κ  λ  ε  ι  σμ  ό  ς         Δ  ια  γω  νι  ζ      ο  μέ  ν  ων         σύμφωνα με το

άρθρο 1  0      0         τ  ο  υ     Ν      .  4      4  1      2  /  16

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από

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.

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά». 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.

3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 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

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

4. Μετά από 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.

5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης

των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του

διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης των  φακέλων και

υποφακέλων των προσφορών.

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

προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες.
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Δ  ια  δ  ι  κ  α  σ  ί  α         αξ  ι      ο  λ      ό  γησης         Π  ρ      ο  σ  φο  ρ      ών         σύμφωνα με το άρθρο   8      6     τ  ο      υ     Ν  .  4      4  1      2  /      1  6

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης:

α)  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει

από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής

πώλησης του είδους καυσίμου.  (αρ.86 του Ν.4412/16). Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες

εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή  μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και αντιπροσφορές

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (αρ.88 του Ν.4412/16).

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

Α      πό  ρρ      ι  ψη         Π  ρ      ο  σ  φο  ρ      ών    σύμφωνα με το άρθρο   9      1     τ  ο      υ     Ν  .  4      4  1      2  /      1  6

Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της

αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις

κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης όπως και έλλειψη

πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής .

2. Χρόνος παράδοσης των υλικών ή επιμέρους Παραδοτέων μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

3.  Προσφορά που είναι αόριστη,  ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή.

4.  Προσφορά  που  δεν  καλύπτει  πλήρως  απαράβατους  όρους  της  Διακήρυξης  ή  παρουσιάζει  ουσιώδεις

αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.

5.  Προσφορά η  οποία  εμφανίζει  οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,  προϊόν ή

υπηρεσία , ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Προμήθειας.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση προσφορών    σύμφωνα με το άρθρο  102 του Ν.4412/16
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Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ,η αναθέτουσα αρχή μπορεί

να καλεί εγγράφως του προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ,η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού – Αποτέλεσμα,    σύμφωνα με το άρθρο   105 Ν.

4412/16

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/16 , ο προσφέρων στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.  pdf και σε

φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση

και αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Γ΄ σύμφωνα με το αρ.105 του Ν.4412/16. Τα δικαιολογητικά

προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και

σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του

προσφέροντος,  κήρυξής του ως έκπτωτου και  κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε

αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των

διαγωνιζομένων  υποψήφιο  Ανάδοχο  να  υποβάλλει  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  και  συνεχίζεται  η

διαδικασία ως ανωτέρω.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο

πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,

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

διαδικασιών. Αμέσως μετά από την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

θα έχουν ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που

αποσφραγίσθηκε.

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά,

η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα

Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο και με μέριμνά της γνωστοποιείται

σε αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες.
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Ματαίωση Διαγωνισμού   σύμφωνα με το άρθρο   106 Ν.4412/16

Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

1.Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  για  τµήµα  ή  για  τµήµατα  ή  και  για  το  σύνολο  των

τµηµάτων  του  διαγωνισµού  και  επανάληψή  του  µε  τροποποίηση  ή  µη  των  όρων  και  των  τεχνικών

προδιαγραφών  ή  προσφυγή  στη  διαπραγµάτευση  των  άρθρων  29  και  32  του  Ν.  4412/2016  εφόσον

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών.

2.Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού για τµήµα ή για τµήµατα ή και για το σύνολο των

τµηµάτων του διαγωνισµού.

3.Ακύρωση µερικώς της διαδικασίας ή αναµόρφωση του αποτελέσµατός της ή επανάληψή της, σε περίπτωση

που  διαπιστωθούν  σφάλµατα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης.  Στην

περίπτωση αυτή η επανάληψη λαµβάνει χώρα από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

4.Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δύναται,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 να αποφασίσει: α) Κατακύρωση του συνόλου

του έργου. Β)  Κατακύρωση µέρους του έργου,  σε ποσοστό που ανέρχεται  έως 15% στην περίπτωση της

µεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.

ΑΡΘΡΟ 2. Εγγυήσεις

2.1  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής  ποσοστού  2%  της  προεκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ,

δηλαδή:

Ζητούμενα είδη υγρών καυσίμων και

λιπαντικών

Προϋπ. Δαπάνης 

χωρίς ΦΠΑ

Προϋπ. Δαπάνης

με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής

1 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Βουκολιών 14.808,00 18.361,92 296,16€

2 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Κολυμβαρίου 12.888,00 15.981,12 257,76€

3 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Μουσούρων 24.345,82 30.188,81 486,91€

4 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Πλατανιά 91.549,53 113.521,41 1.830,99€

5 Πετρέλαιο θέρμανσης 45.381,96 56.273,63 907,63€

6 Λιπαντικά 18.010,00 22.332,40 306,20€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16PROC005376866 2016-11-11



Οι  προμηθευτές  που  θα  συμμετέχουν  για  μέρος  των  καυσίμων,  θα  καταθέσουν  εγγυητική  επιστολή

ποσοστού  2%  επί  του  προϋπολογισμού  (χωρίς  ΦΠΑ)  της  ομάδας  καυσίμων  ή  των  λιπαντικών  που

συμμετέχουν .Οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν με Υ.Δ. στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους την  Ομάδα ή τις

Ομάδες  που συμμετέχουν  με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους.

2.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό

5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

2.2.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. β)του Ν.4412/16 .

2.3.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  αρ.72  του  Ν.4412/16  ‘’Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών & Υπηρεσιών ’’.

ΑΡΘΡΟ 3. Τιμές

3.1. Οι τιμές θα δίνονται:

α)  για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης (Ομάδες 1, 2, 3, 4 και 5 της παρούσας διακήρυξης)  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  Δήμο  Πλατανιά  κατά  την  ημέρα  παράδοσης  αυτού  και  που  θα  αντιστοιχεί  σε  κάθε  χαρακτηριστικό

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

 

β)  Για τα λιπαντικά – χημικά πρόσθετα (ομάδα 6 της παρούσας διακήρυξης) η τιμή προσφοράς ανά είδος

όπως και η συνολικά διαμορφωμένη τιμή στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών – χημικών προσθέτων

3.2.  Προσφορά  που  δεν  δίνει  ποσοστό  έκπτωσης%   για  τις  Ομάδες  1,  2,  3,  4  και  5  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

3.3.  Οι  τιμές  νοούνται  ΧΩΡΙΣ  ΟΡΟ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ,  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ  και  παραμένουν

σταθερές  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η  προσφορά  θα  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

3.4.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει από τον

πάροχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να

παρέχει τα στοιχεία αυτά.
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3.6. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 88 Ν.4412/16 ], η

αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο

Ανάδοχο.  Εάν και  μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως

υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. (παρ. 3 αρ.88).

3.7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις .

ΑΡΘΡΟ 4. Χρόνος και Τόπος παράδοσης

4.1  α. 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 Δήμο 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 Δήμου 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.

β.  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  Δήμου  Πλατανιά  ευρίσκονται  αυτές.  Η  παράδοση  θα  γίνεται  κατόπιν

συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Προμήθειας, εντός 24 ωρών.

γ.  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:  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός: Δημοτική Ενότητα Βουκολιών

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών.
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Ομάδα 2:

Φορείς προμήθειας:  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου.

Ομάδα 3:

Φορείς προμήθειας: 

1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

         2. ΚΕΔΗΠ                        

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Μουσούρων

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων.

Ομάδα 4:

Φορείς προμήθειας: 

1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

2. ΚΕΔΗΠ                        

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Πλατανιά

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά.

Ομάδα 5:

Φορείς προμήθειας: 

1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
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2. ΚΕΔΗΠ

3.ΝΠΔΔ 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 Δήμου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές. 

Ομάδα 6:

Φορείς προμήθειας: 1. ΔΗΜΟΣ 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.

δ.  Για  κάθε  ποσότητα  προϊόντος  που  παραδίδεται  θα  εκδίδεται  ΔΕΛΤΙΟ  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.

ε. Ο (έκαστος) προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες

για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.

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

(Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  Διοικητικό  Συμβούλιο),  μετά  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του

Διαγωνισμού,  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  (Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  Διοικητικό  Συμβούλιο),  μετά  από

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16PROC005376866 2016-11-11



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.

ζ. 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.

η. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων όλων των Ομάδων Προμήθειας μπορεί με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του Φορέα Προμήθειας (Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο) να μετατίθεται, 

μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

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.

4.2 Η παραλαβή των καυσίμων  θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .

4.3 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή,

εφόσον  δεν  παρέδωσε  τα  καύσιμα  μέσα  στο  συμβατικό  χρόνο  ή  στο  χρόνο  παράτασης  που τυχόν  του

χορηγήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 5. Πληρωμή

5.1  Τα  σχετικά  τιμολόγια  θα  εξοφλούνται  εντός  60  ημερών  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων

δικαιολογητικών .Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

5.2 Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση που δεν είναι υπεύθυνη.

ΑΡΘΡΟ 6. Προδικαστικές προσφυγές  σύμφωνα με το  Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ

Α΄ 147)
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Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύμβασης ή

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(ΦΕΚ Α΄ 147) αρ.360,361, 362,363,364,365,366,367 και των αρ. 368,369, 370,371,372, 373 .

Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την  κείμενη

νομοθεσία, μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 7.  Παραλαβή – Παρακολούθηση Σύμβασης

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας  καθώς και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και

ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων για κάθε Ομάδα, που ορίζεται από

τον Φορέα.

ΑΡΘΡΟ 8.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης

8.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία (αρ.105 Ν4412/16).:

α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούμενης προμήθειας.

β. Τη χρονική διάρκεια αυτής. 

γ. Την τιμή.

δ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια.

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν  

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

8.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

8.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει  εντός

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

8.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 9.Σύμβαση

9.1 Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως

τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα (10)-(20) ημερολογιακές ημέρες

από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης. 103 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση θα ισχύει  για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

9.2 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην

παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των

παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς

από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί

όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η  Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα

Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Ν.4412/16.

9.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής

Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού

τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό

ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών  επιστολών, τα οποία

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το  Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η ανωτέρω

Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το

υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε).

9.4 Η Εγγύηση Συμμετοχής του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται μετά  την

κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από

την υπογραφή της σύμβασης.

9.5 Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της αναθέτουσας  αρχής

προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους  δύο

συμβαλλομένους.

9.6 Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία ή  δεν

προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει

αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή

την επανάληψη του διαγωνισμού.

9.7 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής

επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις του αρ.105 παρ.5 του Ν.4412/16.

9.8  Ο  Ανάδοχος  μπορεί  να  ορίζει  άλλο  Εκπρόσωπο  του  (πλην  του  νομίμου  εκπροσώπου)  και  να  τον

εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας
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Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με

τη Σύμβαση (π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).

9.9 Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το αρ. 132 του Ν.4412/16 και το δικαίωμα μονομερούς λύσης

της σύμβασης σύμφωνα με το αρ.133 του Ν.4412/16.

9.10 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:

• Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια & παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα),

Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

9.11 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να

παρατείνεται ή να  μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά

πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην

περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία  εμπρόθεσμης παράδοσης των

καυσίμων - λιπαντικών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές

περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10. Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών

10.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από

το Ελληνικό Δίκαιο και το Ν.4412/16.

10.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της

Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται  στην

αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του

διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11. Κυρώσεις – Ποινικές  Ρήτρες

Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12. Ειδικοί Όροι

1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των ποσοτήτων καυσίμων και δικαιούται να την

μειώσει ή να την αυξήσει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων , να ματαιώσει, να

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16PROC005376866 2016-11-11



αναβάλλει ή να  επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή

αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα.

2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

3. Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4250/2014.

4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων, είναι

ξενόγλωσσα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο,

μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.

7. Το εν λόγω δικαίωμα έχει και η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας καυσίμων προκειμένου να ελέγχει

τον ανάδοχο καθ ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές

απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν και επιβάλλονται τα οριζόμενα στο  Ν.4412/8-

8-2016.

ΑΡΘΡΟ 13. Εμπιστευτικότητα 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των

εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη  έγγραφη συγκατάθεση της

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Προμήθεια , χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα

Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
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πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της  υλοποίησης

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.

4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία που

περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται να

μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία.

5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για

λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων των

υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων στα Παραρτήματα των Φορέων , που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε

τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της υποχρέωσης

εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία

Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει

στην αντίληψή του.

ΑΡΘΡΟ 14. Περιεχόμενο προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

1.Οι οικονομικές προσφορές που θα  καταθέτουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αρ. 95

παρ. 5 & 6του Ν.4412/16.   

Για τις Ομάδες 1 έως 5 , η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση

τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από την  και καλύπτει την ημέρα χορήγησης του. Για

την Ομάδα 6   η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα.

Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε καθεστώς διατίμησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % )  θα

υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να καταθέσει   προσφορά για μια  ή  περισσότερες Ομάδες

χωριστά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

ΠΕΡ  Ι      Ε  Χ      Ο  Μ  Ε  Ν      Α         Π  Ρ  Ο  Σ  Φ      Ο  Ρ  Α      Σ

ΑΡΘΡΟ  1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. α του Ν.4412/16 & αρ.79 παρ.4 του Ν.4412/16

1.  Ε  γ  γ  ύ  ηση         σ  υ  μμετ  οχ  ής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της

προϋπολογισθείσης ,  (σύμφωνα με το αρ. 2 εγγυήσεις, Παράρτημα Α),  δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα

έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η     εγγυ  η  τ      ική     θα     σ  υ  ν  ο      δ  ε  ύε  τ  αι     από

Υπεύθυνη  Δήλωση σε π ο ι ε ς  Ομάδες τ η ς  π ρ ο μ ή θ ε ι α ς   θα συμμετέχουν,  με την αντίστοιχη

εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα βάσει του  υποδείγματος

του Παραρτήματος Ε της παρούσας Διακήρυξης.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο

λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της

προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης

ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε  περίπτωση απόρριψης του

προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης

στην αναθέτουσα αρχή.

Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι

αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ

ΦΠΑ.

2. Υ  π  ε  ύ  θ  υν  η         δή  λ  ωση         τ      η  ς     π  αρ.     4     τ      ο  υ     ά  ρ  θ  ρ  ο      υ     8     τ      ο  υ     Ν  .     1      5  9      9  /      1  9      8  6     (  Α  ’     7  5  ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο-

είδος διαγωνισμού).

ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

Α      )     δεν     έχει     κ  α  τ      αδικα  σ  τ      εί     μ  ε     α  μ      ε  τ      ά  κ  λ      η  τ      η     α  π  ό      φ  α  ση     για     τ      α     ε  ξ      ή  ς     αδικ  ή  μ      α  τ      α :

-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης της

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977 (ΕΕ C 195

της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).

-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών συμφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

-νομιμοποίησης 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, η  οποία
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία

ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).

-για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β) α  ν  α  λ      α  μ      βά  ν  ει     τ      η  ν     υ  π  ο      χ  ρ  έωση     για     τ      η  ν     έγκαιρη     και     π  ρ  ο      σ  ή  κ  ο      υ  σα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος

άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας

ξεχωριστά :

-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.

-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που

αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

3. Υ  π  ε  ύ  θ  υν  η         Δ  ή  λ      ωση         τ      η  ς     παραγρ.     4     τ      ο  υ     άρ  θ  ρ  ο  υ     8     το  υ     Ν  .     1  5      9  9      /  1      9  8      6     (  Α  ’     7      5  ) του νομίμου εκπροσώπου της

εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων

που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία :

ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο

διαγωνισμού)

ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :

α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του

διαγωνισμού.

δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του  ν.

1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τα αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα) και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων παρούσης  

διακήρυξης.

4.  Υ  π  ε  ύ  θ  υν  η         δή  λ  ωση         τ      η  ς     π  αρ.     4     τ      ο  υ     ά  ρ  θ  ρ  ο      υ     8     τ      ο  υ     Ν  .     1      5  9      9  /      1  9      8  6 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών  προσώπων που

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει :

-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε

γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση

-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του

Δημόσιου Τομέα.
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-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για

οποιονδήποτε λόγο .

5. Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

-ΦΕΚ σύστασης,

-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), -ΦΕΚ

στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού

προσώπου,

-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και  

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για  

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται  συγκεκριμένα

άτομο ως αντίκλητος,

-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία

υποβολής Προσφορών

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,

-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε

περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το  σχετικό

πιστοποιητικό.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:

-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την  

περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,  

συνεταιρισμός).

-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 

η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και -στο Διαγωνισμό -Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/  

Κοινοπραξίας όπου:

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της  

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 

Έργου -  να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και 

την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Π  α  ρ      α  στ  α  τ  ι  κό         Εκ  π  ρ      ο  σ  ώ  π  ηση  ς, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό
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του.

Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις

απαιτήσεις της Διακήρυξης συνεπάγεται την  Α      ΠΟ  Ρ  Ρ  ΙΨ  Η         Τ      ΗΣ     ΠΡΟ  Σ  Φ      Ο  Ρ  Α      Σ         Ω      Σ     Α  Π  Α      Ρ  Α      Δ  Ε  Κ  Τ      Η  Σ. Τα

ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός

τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο

φέρουν  ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του

παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν

απαιτείται να φέρουν  σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω

δικαιολογητικά ή τα άλλα  στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά» που έχουν υποβληθεί με  την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να

προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης

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

τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια  δεν φέρουν την ψηφιακή του

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και να

καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών .

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στη 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 του 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.

Θα πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf  επί ποινής   αποκλ  εισμού  :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 3 . Οικονομική Προσφορά

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

Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  ειδική ηλεκτρονική
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φόρμα του συστήματος. Στη 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 του ηλεκτρονικό  αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό στις ειδικές  ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

• Εφ  ό      σ  ο      ν     α  πό     τ      η  ν     π  ρ  ο      σ  φ  ο  ρ  ά     δεν     π  ρ  ο      κ  ύ  π  τ      ει     µ  ε     σαφ  ή  ν  εια     τ  ο     π  ρ  ο  σφ  ε  ρ  ό  μ      ε  ν  ο     π  ο      σ  ο      σ  τ  ό        ,     η πρ  ο  σ  φ  ο      ρά

α  π  ο      ρ  ρί  π  τ      ε  τ      αι     ω  ς     απαρά  δ  εκ  τ      η  .

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ποσοστό % έκπτωσης και η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την

εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από την

Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε.  Χανίων  και καλύπτει την ημέρα χορήγησης του ή  τη

χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

• Θα πρέπει να συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά με βάση το Παράρτημα ΣΤ΄ αλλαγές μπορούν

να γίνουν μόνο για την αποτύπωση αναλυτικών στοιχείων της προσφοράς ή για την  καλύτερη

αποτύπωση της οικονομικής προσφοράς .

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4.  Επισημάνσεις

1.Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα  ημερολογιακών

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

2.Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή σύμπραξης

υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, πλην της

εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της

σύμπραξης.

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από το

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)» έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις

ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας διακήρυξης, δύναται να  αντικατασταθούν αυτά από

υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή  διοικητικής αρχής ή

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

4. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη

γνωμοδότησή του, αρ.100 του Ν.4412/16 μπορεί να προτείνει:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα

εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το
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50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας  κάτω του

καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και

υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει

κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή  ισοδύναμες

προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  οφείλει  να  υποβάλει

ηλεκτρονικά  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από την  ηλεκτρονική  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης,  τα

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή αρχείου

τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή

υπεύθυνες δηλώσεις  του παρόντος άρθρου υπογράφονται  ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο

πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  γίνεται  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  και  την  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

γίνεται από αρμόδια προς τούτο επιτροπή, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές

οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω

ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα

διενέργειας  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  αναδειχθέντα

μειοδότη.

Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  που

αποσφραγίσθηκε.

Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους 

παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις 

ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
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2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι Έλληνες Πολίτες :
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Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ
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9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12 Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ
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Οι αλλοδαποί πολίτες .

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

 

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ήανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται 

στο δίκαιο της  χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση

που να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή, ή ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή αν στην χώρα του 

υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, Υ.Δ. 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
ΝΑΙ
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 

στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού)

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την  

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμό

ΝΑΙ

13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. ΝΑΙ
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Οι Συνεταιρισμοί

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού).

ΝΑΙ

3
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

τους διαγωνισμού

ΝΑΙ

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

12

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

13

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
ΝΑΙ
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15

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου

που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού 

προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού)

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης

σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού

ΝΑΙ
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7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης

σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου 

Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14 Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 

τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ
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Οι ενώσεις κοινοπραξίες:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤ

ΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα

Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το

σχετικό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν

εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου

Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη

κατάσταση.

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται

να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  συνιστά  λόγο

αποκλεισμού του αναδόχου  από το διαγωνισμό.

Ειδικότερα,  σχετικά  με  τη  φορολογική  ενημερότητα  του προσωρινού  Αναδόχου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του,

κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  Σε  περίπτωση που το σύστημα τον

εμφανίζει  μη  ενήμερο  φορολογικά  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την

ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  ειδοποιεί  εγγράφως  ή  με  άλλο πρόσφορο τρόπο

(μέσω του συστήματος) τον προσωρινό Ανάδοχο, προκειμένου να προσκομίσει φορολογική

ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι

είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.

Όταν  προσωρινός  Ανάδοχος  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ)  υποβάλλει

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε

αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση

ταχυδρομικής  αποστολής  ως  ημερομηνία  κατάθεσης  λογίζεται  η  ημερομηνία  αποστολής  που

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
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Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,

προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες

δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.

3.  Εάν  σε  κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω

πιστοποιητικά  ή  έγγραφα,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή

αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη

που  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή

προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά

περίπτωση  Ένορκη  Βεβαίωση  ή  υπεύθυνη  δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη  χώρα  δεν

εκδίδονται  τα συγκεκριμένα έγγραφα και  ότι  δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι  σχετικές

νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός

του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

4.  Για  τους  Συνεταιρισμούς,  αναφορικά  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  απαιτείται  επιπλέον  η

προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

5.  Για  τα  φυσικά  πρόσωπα,  αναφορικά  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  απαιτείται  επιπλέον  η

προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:

Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.

Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να  

υποβάλει  Προσφορά.  Ωστόσο  στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  το  Έργο,  είναι  δυνατόν  να  

υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό

ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.

7. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου

στον  φάκελο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την

τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ) & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €)      

για την Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού, 2016-2017 

Ο καταμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού ανά φορέα προμήθειας έχει ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ι Δήμου Πλατανιά  211.918,68

ΙΙ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου

Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

8.065,04

ΙΙΙ Κοινωφελής  Επιχείρησης  Δήμου  Πλατανιά

(Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

11.452,35

ΙV Α΄βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου

Πλατανιά

14.013,01

V B΄βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου

Πλατανιά

11.210,21

ΣΥΝΟΛΟ:  256.659,29

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η υποομάδα 1.1 αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης δημοτικών οχημάτων  των υπηρεσιών της

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

Η υποομάδα 1.2 αφορά την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων δημοτικών οχημάτων των

υπηρεσιών της ΔΕ Βουκολιών και μηχανημάτων.

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

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) για 12 μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης - είναι ο

παρακάτω:

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς

ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1

Πετρέλαιο κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών της ΔΕ

Βουκολιών

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1,00 €  13.800 lt  13.800,00€

1.2

Βενζίνη αμόλυβδη

95 οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών και

μηχανημάτων της

δε Βουκολιών

ΔΗΜΟΣ

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 ΔΕ Βουκολιών

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

Σύνολο: 14.808,00

ΦΠΑ 24% 3.553,92

Σύνολο με ΦΠΑ: 18.361,92

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

ΔΕ Κολυμβαρίου

Η υποομάδα 2.2 αφορά την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων δημοτικών οχημάτων των

υπηρεσιών της ΔΕ Κολυμβαρίου
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(CPV: 09100000-0:09132100-4, 09134100-8)

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

παρακάτω:

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.1

Πετρέλαιο κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών της ΔΕ

Κολυμβαρίου

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1,00€ 9.000 9.000,00

2.2

Βενζίνη αμόλυβδη

95 οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών και

μηχανημάτων της ΔΕ

Κολυμβαρίου

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 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 ΔΕ Κολυμβαρίου.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

Σύνολο: 12.888,00

ΦΠΑ 24% 3.093,12

Σύνολο με ΦΠΑ: 15.981,12

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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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 ΔΕ Μουσούρων

Η υποομάδα 3.3 αφορά την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων οχήματος ΚΕΔΗΠ

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

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

παρακάτω:

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς

φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.1

Πετρέλαιο κίνησης

οχημάτων υπηρεσιών

της δε Μουσούρων

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 1,00€ 16.200  16.200,00

3.2

Βενζίνη αμόλυβδη 95

οκτανίων οχημάτων

υπηρεσιών και

μηχανημάτων της δε

Μουσούρων

ΔΗΜΟΣ

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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς

φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.3

Βενζίνη αμόλυβδη

95 οκτανίων

οχήματος ΚΕΔΗΠ 

ΚΕΔΗΠ 1,20 3.428,19  4.113,82

Σύνολο: 4.113,82

ΦΠΑ 24% 987,31

Σύνολο με ΦΠΑ: 5.101,13 
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Η  παράδοση  των  καυσίμων  κίνησης  θα  γίνεται  τμηματικά  από  αντλία  που  βρίσκεται  εντός

γεωγραφικών ορίων της ΔΕ Μουσούρων

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

Σύνολο: 24.345,82

ΦΠΑ 24%  5.842,99

Σύνολο με ΦΠΑ: 30.188,81

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 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 ΚΕΔΗΠ

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

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

παρακάτω:

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.1

Πετρέλαιο

κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών

της  ΔΕ

Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1,00 € 82.080 82.080,00

4.2 Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών

της  ΔΕ

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 1,20 € 5.520 6.624,00
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Πλατανιά

Σύνολο:  88.704,00

ΦΠΑ 24% 21.288,96

Σύνολο με ΦΠΑ: 109.992,96

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.3

Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχήματος

ΚΕΔΗΠ 

ΚΕΔΗΠ 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 ΔΕ Πλατανιά

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

Σύνολο: 91.549,53

ΦΠΑ 24% 21.971,88 

Σύνολο με ΦΠΑ: 113.521,41

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

5.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 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  ΚΕΔΗΠ
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Η υποομάδα 5.3  αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του

κτιρίου της Ν.Π.Δ.Δ.

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) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

παρακάτω:

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.1

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων Δ.

Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ

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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.2

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων

ΚΕΔΗΠ

ΚΕΔΗΠ 0,813  2.800,04  2.276,43

Σύνολο: 2.276,43

ΦΠΑ 24% 546,34

Σύνολο με ΦΠΑ: 2.822,77 
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Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.3

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ 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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 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 ΟΜΑΔΑΣ 5
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Σύνολο: 45.381,96

ΦΠΑ 24%  10.891,67

Σύνολο με ΦΠΑ: 56.273,63 

 

 ΟΜΑΔΑ  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

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

αρμόδιες υπηρεσίες 

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

παρακάτω:
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Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Δ
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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Δ
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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(συσκευασί

α)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Δ
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
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Σύνολο με ΦΠΑ: 2.170,00

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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 

Δ
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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.5

Λάδι σασμάν, ισοδύναμου τύπου JCB HP ATF.

Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L

Δ
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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
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

Δ
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
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Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.7

AdBlue, μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του

οποίου είναι η μείωση της εκπομπής

καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν

πετρελαιοκινητήρες Συσκευασία: ΔΟΧ 10LT  

Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : DIN 70070

ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ EURO

4,EURO 5.

Δ
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
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Δ
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

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
Ο
Ρ
Ε
Α
Σ

Π
Ρ
Ο
Μ
Η
Θ
Ε
ΙΑ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

(χωρίς φπα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Δ
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
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Σύνολο με ΦΠΑ: 1.364,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6

Σύνολο: 18.010,00 

ΦΠΑ 24% 4.322,40

Σύνολο με ΦΠΑ: 22.332,40

Ζητούμενα είδη υγρών καυσίμων και

λιπαντικών

Προϋπ. Δαπάνης 

χωρίς ΦΠΑ

Προϋπ. Δαπάνης

με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής

1 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Βουκολιών 14.808,00 18.361,92 148,08€

2 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Κολυμβαρίου 12.888,00 15.981,12 128,88€

3 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Μουσούρων 24.345,82 30.188,81 243,45€

4 Καύσιμα κίνησης ΔΕ Πλατανιά 91.549,53 113.521,41 915,49€

5 Πετρέλαιο θέρμανσης 45.381,96 56.273,63 453,81€

6 Λιπαντικά 18.010,00 22.332,40 180,10

ΣΥΝΟΛΟ: 206.983,31 256.659,29

ΠΡΟΔΙ  ΑΓ  ΡΑΦ  ΕΣ

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 Διυλιστηρίων 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
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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.Δ. 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 (ΦΕΚ 471 Β 1995)  -  Διορθ.  Σφαλμ.  στο ΦΕΚ

570Β΄/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η Δ/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 Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) 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.

Δοχεία 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. 
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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.

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 
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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

 

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.

- Οι υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλει όσες

φορές κρίνει  αναγκαίο δείγματα από τα υπό προμήθεια καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους,  ώστε να

ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές,    αν θεωρήσει ότι προέκυψε

βλάβη  στις  εγκαταστάσεις  ή  τα  οχήματα,  που  θα  οφείλεται  στα  καύσιμα.  Τα  δείγματα  θα  λαμβάνονται

παρουσία του προμηθευτή και η σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν

τον ίδιο τον προμηθευτή.

- Επιπλέον οι υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού διατηρούν δικαίωμα, να καλεί την

Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, για να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες από

τον νόμο προδιαγραφές των καυσίμων.

Κριτήριο αξιολόγησης

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. 

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

Σε  περίπτωση  ένταξης  των  ειδών  σε  καθεστώς  διατίμησης  ,  το  ποσοστό  έκπτωσης  στα  εκατό  (  %  )  θα

υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να καταθέσει  μια ή περισσότερες προσφορές  για κάθε Ομάδα  χωριστά.

 

Τόπος Παράδοσης
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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 Δήμο 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  Δήμου 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 Δήμου 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:  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός: Δημοτική Ενότητα Βουκολιών

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών.

Ομάδα 2:

Φορείς προμήθειας:  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου.

Ομάδα 3:

Φορείς προμήθειας: 
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1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

2. ΚΕΔΗΠ                        

Είδος :  Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Μουσούρων

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων.

Ομάδα 4:

Φορείς προμήθειας: 

1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

2. ΚΕΔΗΠ                        

Είδος : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη 

Γεωγραφικός προσδιορισμός:- Δημοτική Ενότητα Πλατανιά

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

γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά.

Ομάδα 5:

Φορείς προμήθειας: 

1. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

2. ΚΕΔΗΠ

3.ΝΠΔΔ 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 Δήμου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές. 

Ομάδα 6:

Φορείς προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος: Λιπαντικά έλαια – Χημικά πρόσθετα
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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 ΔΕΛΤΙΟ 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 Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.

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

(Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  Διοικητικό  Συμβούλιο),  μετά  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του

Διαγωνισμού,  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 (Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο), μετά από γνωμοδότηση της

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 (Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο) να μετατίθεται, μετά

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

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.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4

υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
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για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  .....................................................6 της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής  /

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για

το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε

....................ημέρες 8
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.

4281/2014).

4 ο.π. υποσ. 3.

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του

πδ 118/2007.

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα.
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8                  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9            Σ  Η      Μ  Ε      ΙΩΣΗ     Γ  ΙΑ     Τ  Η      Ν     Τ  Ρ  Α  ΠΕ      ΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).

10                   Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν.4281/2014.

11                   Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται

προσφορά.

Ημερομηνία έκδοσης   ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. (Διεύθυνση 

Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για  την  καλή  εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των  .......5/  της  υπ  αριθ  .....  σύμβασης  “(τίτλος  σύμβασης)”,

σύμφωνα με την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη / Πρόσκληση /  Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος 6 .............................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα

σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή

μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία

υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

7                   Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8                     Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
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εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση

τη σύμβαση  ο  αγοραστής  υποχρεούται  να  παραλάβει  τα  υλικά  πλέον  δύο (2)  μήνες  ή μεγαλύτερος  εφόσον  αυτό

ορίζεται από τη διακήρυξη.

9                     Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης

στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της  επιχείρησης……………………………………………………….…………....................................................

έδρα:  Δήμος …..….….……..............οδό…………….…….……..……................αριθμός………...................

τηλέφωνο: …….…….......................................... τηλεομοιότυπο (fax): ………………..………………........

email...............................................................................................................................................

ΟΜΑΔΑ 1

Υποομάδες 1.1 & 1.2 : Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων Δημοτικής Ενότητας

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

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

1.1

Πετρέλαιο

κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών

της δε

Βουκολιών

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 13.800 lt
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1.2

Βενζίνη

αμόλυβδη

95 οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών

της δε

Βουκολιών

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
840lt

* επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το

Τμ. Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Δεν  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).

ΟΜΑΔΑ 2

Υποομάδες 2.1 & 2.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων  Δημοτικής Ενότητας

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

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

2.1

Πετρέλαιο

κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών της

δε

Κολυμβαρίου

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
9.000 lt

2.2 Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών της

δε

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

3.240 lt
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Κολυμβαρίου

Δεν 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).

ΟΜΑΔΑ 3

Υποομάδα 3.1 & 3.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων  Δημοτικής Ενότητας

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

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

3.1

Πετρέλαιο

κίνησης

οχημάτων

υπηρεσιών

της  δε

Μουσούρων

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
16.200 lt

3.2

Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών

της  δε

Μουσούρων

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 3.360 lt
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Υποομάδα  3.3:  Πετρέλαιο  κίνησης  και  Βενζίνη  αμόλυβδη  οχήματος  ΚΕΔΗΠ  (CPV:   09100000-0:

09132100- 4, 09134100-8)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

3.3

Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχήματος

ΚΕΔΗΠ 

ΚΕΔΗΠ 3.428,19 lt

* επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  σε  €/l την  ημέρα  παράδοσή  τους,  όπως  αυτή

προσδιορίζεται  από το  Τμ.  Εμπορίου  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Δεν 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).

ΟΜΑΔΑ 4

Υποομάδα 4.1 & 4.2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων  Δημοτικής Ενότητας

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

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

4.1 Πετρέλαιο

κίνησης

οχημάτων

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

82.080 lt
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υπηρεσιών

της  δε

Πλατανιά

4.2

Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχημάτων

υπηρεσιών

της  δε

Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
5.520 lt

Υποομάδα 4.3 Βενζίνη αμόλυβδη οχήματος ΚΕΔΗΠ (CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

4.3

Βενζίνη

αμόλυβδη 95

οκτανίων

οχήματος

ΚΕΔΗΠ

ΚΕΔΗΠ 2.371,28 lt

* επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  σε  €/l την  ημέρα  παράδοσή  τους,  όπως  αυτή

προσδιορίζεται  από το  Τμ.  Εμπορίου  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΜΑΔΑ 5

Υποομάδα 5.1: Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων Δ. Πλατανιά (CPV:  09100000-0: 09135100-5)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως
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5.1

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων  Δ.

Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
20.000,20 lt

Υποομάδα 5.2: Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων ΚΕΔΗΠ  (CPV:  09100000-0: 09135100-5)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

5.2

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων

ΚΕΔΗΠ  

ΚΕΔΗΠ 2.800,04 lt

Υποομάδα 5.3: Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων ΝΠΔΔ (CPV:  09100000-0: 09135100-5)

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

5.3

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων

ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ 8.000,09 lt

Υποομάδα  5.4:  Πετρέλαιο  θέρμανσης  κτιρίων  Α΄βαθμιας  Σχολικής  Επιτροπής (CPV:   09100000-0:

09135100-5)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

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:
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09135100-5)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  σε

λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (lt)

Αριθμητικώς Ολογράφως

5.5

Πετρέλαιο

θέρμανσης

κτιρίων

Β΄βαθμιας

Σχολικής

Επιτροπής

Β΄βάθμια

Σχολική

Επιτροπή

11.119,91 lt

* επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  σε  €/l την  ημέρα  παράδοσή  τους,  όπως  αυτή

προσδιορίζεται  από το  Τμ.  Εμπορίου  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΜΑΔΑ   6

Υποομάδα 6.1: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)

Υ
π
ο
ο
μ
ά
δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
ο

ρ
έ
α

ς π
ρ

ο
μ

ή
θ

ε
ια

ς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

σε λίτρα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

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

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
 Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

1.400 lt

Υποομάδα 6.2: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)

16PROC005376866 2016-11-11



70

Υ
π

ο
ο

μ
ά

δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
ο
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

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
Δ

Η
Μ

Ο
Σ

 Π
Λ

Α
Τ

Α
Ν

ΙΑ

600 lt

Υποομάδα 6.3: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (τεμ)

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

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
 Π

Λ
Α

Τ
Α

Ν
ΙΑ

500 τεμ

Υποομάδα 6.4: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)

Υ
π

ο
ο

μ
ά

δ
α

ΕΙΔΟΣ

Φ
ο

ρ
έ
α

ς 
π

ρ
ο

μ
ή

θ
ε
ια

ς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

λίτρα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

Αριθμητικώς Ολογράφως

6.4

SAE 15W-40  –  Λιπαντικό

πολύτυπο  πετρελαιοκινητήρων  –

βενζινοκινητήρων  με  διαβάθμιση

ιξώδους  κατά  SAE :  15W-40  με

ένδειξη  υψηλής  απόδοσης.  Σε

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
1.600 lt
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δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

Υποομάδα 6.5: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

Αριθμητικώς Ολογράφως

6.5

Λάδι σασμάν, ισοδύναμου τύπου

JCB HP ATF.  Σε  δοχεία

συσκευασίας έως 20 L

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
300 lt

Υποομάδα 6.6: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

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

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 1.000 lt

Υποομάδα 6.7: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (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: ΔΟΧ  10LT  

Εγκρίσεις  -  Προδιαγραφές  : DIN

70070  ΚΑΤΑΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ EURO 4,EURO 5. 

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

50 τεμ
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Υποομάδα 6.8: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

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 

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
20 lt

Υποομάδα 6.9: (CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Λίτρο)

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

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
200lt

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 

Ο Δήμος 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. 

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,
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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).  

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 Δήμο Πλατανιά μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.

(Ημερομηνία)  ……./……/………….

                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ονοματεπώνυμο –υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αρ…………

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ή ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Συμβατικού τιμήματος …………………………€ + ΦΠΑ

Αφενός

H ………………….  που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας

από τον

…………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει αριθμό φορολογικού

μητρώου

................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., ……………………..

της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο

Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

16PROC005376866 2016-11-11



75

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια ……………….».

2)  Την  από  ……………..  και  με  αριθ.  Πρωτ.  .........../……/……………  προσφορά  του  προμηθευτή  ,  που

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.

3)  Την  υπ.  αριθ.  ...................  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που

αναφέρεται  πιο  κάτω  στην  παρούσα,  την   προμήθεια  «Προμήθεια  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των

υπηρεσιών: 

Του Δήμου Πλατανιά

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

Της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

Της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

Της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

μέσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ . 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή , σε συνδυασμό με τους

όρους της  από ……………………..  διακήρυξης και  την  υπ’  αριθμ.  ...................  απόφαση κατακύρωσης  της

Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει   ………………...

ΑΡΘΡΟ 2  ΕΙΔΗ & ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Η  προμήθεια  θα  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Προϊόντα  και  ΠΟΣΟΣΤΆ

κατακύρωσης……………………………
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ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Παρ. Παρ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ποσοστό  %  έκπτωσης   στην

εκάστοτε  διαμορφούμενη  μέση

τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης

του είδους καυσίμου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

CPV  09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV

09134100-8

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  και  ΧΗΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

09211000-1,  24900000-

3,24957000)

ΣΥΝΟΛΟ:
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Έχει διάρκεια ενός (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ  5.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  –  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παράδοσης  των  υλικών   με  υπαιτιότητα  του  Προμηθευτή   επιβάλλονται

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά  δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους

συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτή  υποχρεούται  να καταβάλλει  ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα

καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.

•  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής   αποδείξει ότι η

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

•  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Προμηθευτή   αν  δεν  εκπληρώνει  ή

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου,

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.)

και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

•  Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα

από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  θα  παρακρατούνται  από  την  επομένη  πληρωμή  του

Προμηθευτή.

• Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Προμηθευτή θα ενεργείται μετά την υποβολή των τιμολογίων και την έκδοση από το Δήμο

Πλατανιά  & θεώρηση των Χ.Ε.  από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κανονικά μέσα εξήντα (90)

ημέρες  από  την  έκδοσή του,  καμία  όμως  αξίωση δεν  μπορεί  να  υπάρχει  από τον Προμηθευτή  για  την

καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ.

16PROC005376866 2016-11-11



78

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €)

(5%  της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή , χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας),

ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική

και  ποιοτική  παραλαβή όλων  των  φάσεων  του έργου,  ύστερα  από την  έγγραφη εκκαθάριση των  τυχόν

απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους  και  σύμφωνα  με  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών

Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση

προς την

εγγυήτρια  τράπεζα  και  κοινοποίηση προς  τον  Προμηθευτή  σε περίπτωση παράβασης  κάποιου όρου της

παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη

κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την

Αναθέτουσα

Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της

προμήθειας.

2.  Ο  Προμηθευτής  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας

νομοθεσίας  ως  προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την  εκτέλεση των  υποχρεώσεων της

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος

αυτός προς αποκατάστασή της.

3.  Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Προμηθευτή,  ο  οποίος

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία.

4. Ο Προμηθευτής    εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν

από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο  σε σχέση ,με την μεταφορά και παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς

αποκατάστασή της.
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5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6.  Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα

ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος

ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας

Αρχής. Ειδικότερα:

Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες  σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται

άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη

γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει

αυτές τις υποχρεώσεις του  και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της

παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε

γνώση του Προμηθευτή  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, οι οποίες

είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί

ως τέτοια.

Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίζει  τη  διαφύλαξη  όλων  των  πληροφοριακών

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την Προμήθεια ,

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής

υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή , η

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και

να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που

θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του

Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  όπως  χάρτες,  διαγράμματα,  σχέδια,  προδιαγραφές,  πλάνα,

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή

καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά

κυριότητα  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  Προμηθευτής,  μόλις  ολοκληρώσει  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,
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παραδίδει  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  στοιχεία  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  Προμηθευτής   μπορεί  να  κρατά

αντίγραφα  αυτών  των  εγγράφων  και  στοιχείων,  αλλά δεν  επιτρέπεται  να  τα  χρησιμοποιεί  για  σκοπούς

άλλους από της Σύμβασης,  χωρίς  την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κατά τα

λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε

θέμα  σχετικά  με  δικαιώματα  επί  του  λογισμικού  ή  του  εξοπλισμού,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  να

ειδοποιήσει  αμέσως  και  γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον  Προμηθευτή  ,  ο  οποίος

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του

τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής  αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή

αμοιβής  δικηγόρων,  αφετέρου  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  κάθε  θετική  ή

αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας

με  έγγραφη  γνωστοποίηση  στον  Προμηθευτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον………………………….).  Στην

περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση

αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και

η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται

εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από

απόφαση του

αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση

αυτή,  ο  Προμηθευτής  πέραν  της  αμοιβής  για  την  προμήθεια,  που έχει  εκτελέσει  μέχρι  του χρόνου της

καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών

προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
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Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία

των μερών χωρίς την μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου  οργάνου  και  στο  μέτρο  μόνο που  δεν  υπάρχει  υπέρβαση  των  ανά  είδος  ποσοτήτων  και  της

προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας κατ΄ είδος δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ 

Σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  της  προμήθειας  ,  γίνει  η

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν  οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από

…………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης

συμβατικά τεύχη.  Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών ,  η

σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Γα τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας,

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ……………….,

ΤΚ …………….. τηλ: ……. ……………… , fax ……. …………….., 210 …………………..

κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση

αυτή ή με φαξ.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής

πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Χανίων

, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα

για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  προηγούμενη

παράγραφο.

ΣΕ  ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  συνετάγη το παρόν  σε  τρία  (3)  πρωτότυπα,  από τα  οποία  ένα  (1)  έλαβε  ο

Προμηθευτής και δύο (2) ο Δήμος Πλατανιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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