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Κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή

αναδόχου  για την προμήθεια  καυσίμων 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

14. 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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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

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

29. 28.  το 20163/18-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος &

Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά  περί ανάκλησης του πρακτικού 17498/10-10-2016 & εισήγησης

συνέχισης  του  διαγωνισμού  για  την  κατηγορία  λιπαντικών,  ανάκλησης  της  340  /  2016

απόφασης της Ο.Ε., της 341/2016 απόφασης της Ο.Ε., της 379/2016 απόφασης της Ο.Ε. και της

363/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



30. 29. το 20243/ 21-11-2016 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος &

Ανάπτυξης  Δήμου  Πλατανιά  περί  έγκρισης  του 20163/18-11-2016  πρακτικό  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά.

31. 30.    την  430/2016 Απόφαση της Ο.Ε.  περί έγκρισης του υπ’ αρ.  πρωτ. 20163/18-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟY  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  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).  (ΑΔΑ: ΩΤΨ7ΩΞ5-ΖΜ9)

32. 31.  το  20543  /  24-11-2016  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  της  Δ/νσης

Περιβάλλοντος  &  Ανάπτυξης  Δήμου  Πλατανιά  περί  εισήγησης  ανάκλησης  της  363/2016

απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πλατανιά

33. 32. το 20552/ 24-11-2016  Διαβιβαστικό της επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης

Περιβάλλοντος  &  Ανάπτυξης  Δήμου  Πλατανιά  προς  το  Δ.Σ.  του  Δήμου  Πλατανιά  περί

διαβίβασης  του  20543/24-11-2016   Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  της

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά

34. 33.  την  408/2016  Απόφαση  Δ.Σ.  περί  έγκρισης  της  με  αριθμ.  430/2016  Απόφασης  Οικ.

Επιτροπής και του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί εισήγησης ανάκλησης της με

αριθ. 363/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. (ΑΔΑ: ΨΨΜ4ΩΞ5-ΓΒΙ)

35. 34. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20988/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Ανάπτυξης  Δήμου  Πλατανιά  περί  εξέτασης  οικονομικής

προσφοράς  &  εισήγησης  αποτελέσματος 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 23% 47.606,16€ ήτοι: 254.589,46€» (με

κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

36. 35. την 542/2016 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 20988/30-11-2016 πρακτικού επιτροπής

διαγωνισμού εξέτασης οικονομικής προσφοράς & εισήγησης αποτελέσματος -  εισήγηση για

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του

άρθρου 32 του Ν4412/2016 της διακήρυξης Δημάρχου με αριθμό 11437/07-07-2016, ως προς

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

και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ανά Δημοτική Ενότητα και την

ομάδα  5  ,  η  οποία  αφορά  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των

δημοτικών κτιρίων του Δήμου κατά τις διατάξεις του Ν4412/2016. (ΑΔΑ: ΩΦΡΓΩΞ5-ΞΧΠ)

37. 36.  τη  410/2016  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου   Δήμου  Πλατανιά  περί  Προσφυγή  στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση -χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση βάσει των διατάξεων του

άρθρου 32 του Ν.4412/2016- της υπ’ αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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» κατά

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

και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ανά Δημοτική Ενότητα και την

ομάδα 5 που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών

κτιρίων του Δήμου κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. (ΑΔΑ: 6ΤΙΦΩΞ5-ΣΘΩ) δεδομένου ότι

στις προγενέστερες διαγωνιστικές διαδικασίες δεν υπεβλήθησαν προσφορές για τις ομάδες

καυσίμων 1 έως 5, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

38. 37. τη  557 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: Εισήγηση

Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  κατάρτισης  των  όρων  προσφυγής  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)»

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.  21490 / 7-

12-2016  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

Προϋπολογισμού:  188.973,31 € πλέον ΦΠΑ  24%   45.353,58 €,  ήτοι:    234.326,89 €   με κριτήριο

κατακύρωσης    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.  

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



Τα CPV των ειδών είναι τα ακόλουθα:

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8  

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5

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.

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  189.586,28

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:  234.326,89

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
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Η Διαδικτυακή πύλη

www.p  ro  m      it  h  e  us.g 

ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δευτέρα

12 Δεκεμβρίου

2016

έως 12.00 μ.μ.

- Τετάρτη

14 Δεκεμβρίου

2016

έως ώρα 12.00

μ.μ.

Τετάρτη

28 Δεκεμβρίου

2016 

Έως  ώρα

15 .00   

 

Δευτέρα

2 Ιανουαρίου

2016

Έως ώρα

15:00 

Τρίτη

3  Ιανουαρίου 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. 21490 / 7 - 12 -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.

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.  21490 /  7  -  12 -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.  21491/7-12-2016 πρόσκληση

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την   προμήθεια  καυσίμων 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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δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 3 - 1-2017 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  3     -  1        -  2      0  17         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 :

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 21490/7-12-2016

Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 21490/7-12-2016 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 
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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,  7 -12-2016

Αρ.Πρωτ.:  21490

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 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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 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.  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία:  

Ημέρα :  Δευτέρα

Ώρα :  10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΓΕΡΑΝΙ, Ν. ΧΑΝΙΩΝ- 73014 , ΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8  

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
188.973,31 συμ Φ.Π.Α. 24% 45.353,58 ήτοι 

234.326,89 €

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 Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 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».

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



«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

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

έτους 2017.

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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.

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

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά  περί  έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



(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

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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-

μηχανημάτων.  Για το έτος 2016

ποσό 395,82  €  και  για  το  2017

395,82 395,82

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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

14. 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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



-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 

28.  το 20163/18-11-2016 πρακτικό  της Επιτροπής  Διαγωνισμού της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Δήμου Πλατανιά περί ανάκλησης του πρακτικού 17498/10-10-2016 & εισήγησης συνέχισης του διαγωνισμού

για την κατηγορία λιπαντικών, ανάκλησης της 340 / 2016 απόφασης της Ο.Ε., της 341/2016 απόφασης της

Ο.Ε., της 379/2016 απόφασης της Ο.Ε. και της 363/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.

29. το 20243/ 21-11-2016 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Δήμου Πλατανιά περί  έγκρισης του 20163/18-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής  Διαγωνισμού της Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά.

30.    την   430/2016 Απόφαση  της  Ο.Ε.  περί  έγκρισης  του υπ’  αρ.  πρωτ.  20163/18-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟY

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  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:

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



256.659,29€», (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά).  (ΑΔΑ: ΩΤΨ7ΩΞ5-ΖΜ9)

31. το 20543 / 24-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος &

Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά περί εισήγησης ανάκλησης της 363/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πλατανιά

32. το 20552/ 24-11-2016  Διαβιβαστικό της επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος

& Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά προς το Δ.Σ.  του Δήμου Πλατανιά περί διαβίβασης του 20543/24-11-2016

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά

33. την 408/2016 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της με αριθμ. 430/2016 Απόφασης Οικ. Επιτροπής και του

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί εισήγησης ανάκλησης της με αριθ. 363/2016 Απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. (ΑΔΑ: ΨΨΜ4ΩΞ5-ΓΒΙ)

34. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20988/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης

Περιβάλλοντος  &  Ανάπτυξης  Δήμου  Πλατανιά  περί  εξέτασης  οικονομικής  προσφοράς  &  εισήγησης

αποτελέσματος  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  23%  47.606,16€  ήτοι:

254.589,46€» (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

35. την 542/2016 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 20988/30-11-2016 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού

εξέτασης οικονομικής προσφοράς & εισήγησης αποτελέσματος - εισήγηση για προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν4412/2016 της διακήρυξης

Δημάρχου με αριθμό 11437/07-07-2016, ως προς τις Ομάδες 1, 2, 3 και 4 οι οποίες αφορούν στην προμήθεια

ειδών καυσίμων κίνησης  οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου και  των Νομικών του Προσώπων,  ανά

Δημοτική Ενότητα και την ομάδα 5 , η οποία αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών

των δημοτικών κτιρίων του Δήμου κατά τις διατάξεις του Ν4412/2016. (ΑΔΑ: ΩΦΡΓΩΞ5-ΞΧΠ)

36.  τη 410/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Πλατανιά  περί  Προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση -χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει των διατάξεων 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» κατά τις Ομάδες 1, 2, 3 και 4 οι οποίες αφορούν στην προμήθεια ειδών καυσίμων

κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ανά Δημοτική Ενότητα και

την ομάδα 5 που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κτιρίων του

Δήμου  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016.  (ΑΔΑ:  6ΤΙΦΩΞ5-ΣΘΩ)  δεδομένου  ότι  στις  προγενέστερες

διαγωνιστικές διαδικασίες δεν υπεβλήθησαν προσφορές για τις ομάδες καυσίμων 1 έως 5, σύμφωνα με την

παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

37. τη 557 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: Εισήγηση τεχνικών

προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων προσφυγής 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: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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 του Δήμου Πλατανιά, 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

 

προϋπολογισμού:  188.973,31 € πλέον ΦΠΑ  24%   45.353,58 €,  ήτοι:    234.326,89 €   με κριτήριο

κατακύρωσης   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.  

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 189.586,28

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:  234.326,89

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

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

12 Δεκεμβρίου

2016

έως 12.00 μ.μ.

- Τετάρτη

14 Δεκεμβρίου

2016

έως ώρα 12.00

μ.μ.

Τετάρτη

28 Δεκεμβρίου

2016 

Έως  ώρα

15 .00   

 

Δευτέρα

2 Ιανουαρίου

2016

Έως 

ώρα

15:00 

Τρίτη

3  Ιανουαρίου 2016

Ώρα 1 2 :00 μ.μ

  

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

Κα  τ      α  λ      η  κ  τ      ι  κή    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     τ      ω  ν     πρ  ο  σ  φ  ο      ρών     ο      ρ  ί  ζ  ε  τ      αι     η   Τ ε τ ά ρ τ η  2 8

Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  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 τη  Τρίτη 3 Ιανουαρίου          2017   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 ΔιεύθυνσηςΠολιτικής 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)

Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011 (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
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επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

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. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) Παράρτημα Η

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 Θ Ε 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΑΡΘΡΟ  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ανάδειξη Αναδόχου ή αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων 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

 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

188.973,31 συμπ. Φ.Π.Α. 24% 45.353,58 ήτοι 234.326,89 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες της προμήθειας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου Πλατανιά

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1% και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

CPV: Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8  

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5
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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) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Κα  τ      ά     τ  ο

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



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.

4. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).
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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.

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που
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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. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)],  

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

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
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τους στις 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 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.

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 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
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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).

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

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
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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.

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

τρημάτων  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 τρημάτων του διαγωνισμού.

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

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 
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€

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

ποσοστού  2%  επί  του  προϋπολογισμού  (χωρίς  ΦΠΑ)  της  ομάδας  καυσίμων  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 ’’.
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ΑΡΘΡΟ 3. Τιμές

3.1.  Για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης (Ομάδες 1, 2, 3, 4 και 5 της παρούσας διακήρυξης)  οι τιμές

θα δίνονται 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).

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.

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

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 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.
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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.

 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: 

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: 
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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. 

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
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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.

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)

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
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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.

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
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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 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
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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  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 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.
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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

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).
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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.   

Η τελική τιμή των Ομάδων 1 έως και 5 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.  

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.   Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (TEΥΔ)  [άρθρου  79  παρ.  4  ν.  4412/2016  (Α  147)],   για

διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των  οδηγιών,  όπως  περιλαμβάνεται  στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η της παρούσης.

3. 

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
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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.

4.  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

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
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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 .

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

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
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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.

• 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 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
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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.

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 
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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
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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

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
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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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



34

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.).

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ) & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €)      

για την Προμήθεια καυσίμων 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  189.586,28

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:  234.326,89

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)

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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Η υποομάδα 2.2 αφορά την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων δημοτικών οχημάτων

των υπηρεσιών της ΔΕ Κολυμβαρίου

(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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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3.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Α)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

της δε Μουσούρων

Η υποομάδα 3.2 αφορά την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων δημοτικών οχημάτων

των υπηρεσιών και μηχανημάτων της 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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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Σύνολο: 4.113,82

ΦΠΑ 24% 987,31

Σύνολο με ΦΠΑ: 5.101,13 

Η  παράδοση  των  καυσίμων  κίνησης  θα  γίνεται  τμηματικά  από  αντλία  που  βρίσκεται  εντός

γεωγραφικών ορίων της 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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 1,20 € 5.520 6.624,00

Σύνολο:  88.704,00

ΦΠΑ 24% 21.288,96

Σύνολο με ΦΠΑ: 109.992,96

Υ
π
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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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 

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

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω
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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

5.5

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

Σύνολο: 45.381,96

ΦΠΑ 24%  10.891,67

Σύνολο με ΦΠΑ: 56.273,63 

 

Ζητούμενα είδη υγρών καυσίμων
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€
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5 Πετρέλαιο θέρμανσης 45.381,96 56.273,63 453,81€

ΣΥΝΟΛΟ: 188.973,31  234326,89

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  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.

- 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.
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Κριτήριο αξιολόγησης

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. 

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

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

 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 

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 
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εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πλατανιά ευρίσκονται αυτές. 

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.

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,

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



52

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

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
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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: 09135100-
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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.

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,  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…………
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ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ή ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ του ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

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 :

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
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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 (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……………………………

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
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

CPV  09134100-8

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.
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη

διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6250
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΓΕΡΑΝΙ, ΧΑΝΙΑ, 73014
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2821340011
- Ηλ. ταχυδροµείο: birakis@platanias.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.platanias.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV):  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, με τους κάτωθι όρους οι οποίοι και έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

δεδομένου ότι , σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 προβλέπεται.

CPV: 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία: [   ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[   ]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση3;

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο5:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδροµείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε

τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους 

εκπροσώπους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η  αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρµογή του άρθρου 131 παρ.  5 ή εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος  οικονοµικός  φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  µορφή  υπεργολαβίας  τµήµα  της  σύµβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε
να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες13·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]

·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[   ], 

σηµείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν21:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική;

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 
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[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:

[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης30;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής,

[] Ναι [] Όχι

84

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση; 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]

[…]νόµισµα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]

[…]νόµισµα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]

[…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής:

και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για 
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 

την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:

[…................................…]
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4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38,

ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

 [……][……][……]

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39,

ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…...........]
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση 
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο,

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης:

[....……]

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

92

ΑΔΑ: 6Β9ΔΩΞ5-Ζ9Ω



∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 

περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε

τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούµενα έγγραφα:

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε

τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων.

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

7 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”

8Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

12Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

13Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
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σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της 

εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 

22Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 

24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

27Άρθρο 73 παρ. 5.

28Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

30Πρβλ άρθρο 48.

31 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

32Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

33Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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36Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

38Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη.

40Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από 
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα

πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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