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Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης: 03 / 10 / 2014 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ  

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ». 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 481 
 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

Έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις (ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν σήµερα): 

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

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

συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την οδηγία 

2055/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005». 

2. Του άρθρου 158 ̟αράγραφος 1 ̟ερί̟τωση δ και του άρθρου 209 ̟αράγραφος 1 και τις 



 

 2 

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

Κοινοτήτων».  

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

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 

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

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

5. Της υ̟. αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23.03.1993) Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος 

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

6. Της Υ̟ουργικής α̟όφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β  92/ 10.02.1999), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 

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

(ΦΕΚ Β 1240/19.07.2007), ̟ερί εξαιρέσεως ̟ροµηθειών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µε 

ανάδειξη ̟ροµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την ̟αράγραφος 3 ̟ερί̟τωση γ του 

άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  

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

δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 

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

2007 (L 335). 

8. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002),  ̟ερί «Οργάνωσης της αγοράς ̟ετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

9. Του άρθρου Πρώτο, ̟αράγραφος Ζ: ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων 

̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): 

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

10. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/03.08.1995), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τους Ν.2372/96, 

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

(ΦΕΚ Α 66/11.04.1966) «Ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου 

ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,», ό̟ως αυτές 

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30 

/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» και του 

άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10.11.2005 ) «Τρο̟ο̟οίηση του Ν.3310/05 

«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά 
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την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

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

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 

γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

12. Της Υ.Α. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ Β 1222/20.05.2013) «Καθορισµός ηµερήσιων και 

εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και το̟ικών εφηµερίδων ̟ου έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

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

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

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

Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

«Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη 

διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

15. Του άρθρου 4 της α̟ό 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ου δηµοσιεύθηκε στο 

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

άρθρο 48,  για την ̟ραγµατο̟οίηση της διαδικασίας ανάδειξης ̟ροµηθευτών - χορηγητών 

για τα είδη ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ α̟ό τους οικείους ∆ήµους.  

16. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης 

της Ελληνικής Οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις.» 

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

σύµφωνα µε την ο̟οία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δηµοσιεύθηκε ̟ράξη Νοµοθετικού 

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

̟ροβλέ̟ει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης ̟ροµηθευτών - χορηγητών, για ̟ροµήθειες: α. 

τροφίµων, β. λοι̟ών αναλώσιµων ειδών ̟αντο̟ωλείου καθώς και ̟αροχών των 

σχετικών υ̟ηρεσιών, γ. ̟ετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµων υγειονοµικού 

υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους 

̟ροσώ̟ων, ̟ραγµατο̟οιείται εφεξής α̟ό τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική 

διάταξη ̟ου αντιτίθεται στο ̟αρόν καταργείται" 

καθώς και  

18. Την ενιαία µελέτη για την ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών 

̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών ̟ροσώ̟ου αυτού. 

19. Την υ̟΄ αρ. 29/2014   α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώ̟ου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων 
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(̟ετρελαίου θέρµανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του και διάθεσης των 

σχετικών ̟ιστώσεων.  

20. Την υ̟΄ αρ. 5/2014 ̟ράξη του Προέδρου της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης 

∆ήµου Πλατανιά ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου 

θέρµανσης), για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών ̟ροβλέψεων στον 

̟ρογραµµατισµό εξόδων.  

21. Την υ̟΄ αρ. 3/2014 ̟ράξη του Προέδρου της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής της Σχολικής 

Ε̟ιτρο̟ής Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Πλατανιά ̟ερί έγκρισης διενέργειας 

̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης), για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της 

και σχετικών ̟ροβλέψεων στον ̟ρογραµµατισµό εξόδων.  

22. Τις υ̟΄ αρ. 14/2014 και 29/2014 α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 

Ε̟ιχείρησης   ∆ήµου Πλατανιά   (ΚΕ∆ΗΠ ) ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας 

καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης,   βενζίνης αµόλυβδης)   για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του καθώς και διάθεσης των σχετικών ̟ιστώσεων.  

23. Την υ̟΄ αρ. 260/2014 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης 

Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Βόρειου Άξονα (∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.) του ∆ήµου Πλατανιά ̟ερί 

έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης, ̟ετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super), λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων της και 

διάθεσης των σχετικών ̟ιστώσεων.  

24. Την υ̟΄ αρ. 142/2014  α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ερί έγκρισης διενέργειας 

̟ροµήθειας καύσιµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά 

25. Την µε αριθµό   831/2014   α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Πλατανιά για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια 

«Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, και αυτοκινήτων  του ∆ήµου Πλατανιά και νοµικών 

̟ροσώ̟ων αυτού» . 

26. Την  υ̟’ αριθµ. 22/2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Πλατανιά «̟ερί 

ορισµού ε̟ιτρο̟ής διενέργειας διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των 

α̟οτελεσµάτων των  διαγωνισµών των ̟ροµηθειών του ∆ήµου Πλατανιά στον τοµέα 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. 

27.27.27.27. Τους ̟ροϋ̟ολογισµούς (ή ̟ρογραµµατισµούς) έτους 2014 και τις ̟ροβλέψεις δεσµεύσεων 

̟ιστώσεων στους ̟ροϋ̟ολογισµούς (ή ̟ρογραµµατισµούς) έτους 2015 του ∆ήµου 

Πλατανιά και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώ̟ου ∆ηµοσίου 
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∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά  2) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου 

Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 3) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, 

Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης   ∆ήµου Πλατανιά   (ΚΕ∆ΗΠ ) 5) ∆ηµοτικής 

Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Βόρειου Άξονα (∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.) του ∆ήµου Πλατανιά, 

στους ο̟οίους, έχουν ̟ροβλεφθεί οι σχετικές ̟ιστώσεις για την ̟ροµήθεια καυσίµων, 

λι̟αντικών και χηµικών ̟ρόσθετων. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες 

̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Πλατανιά και των 

νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού, ήτοι: 1) του Νοµικού Προσώ̟ου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 

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

της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Πλατανιά, Ν.Π.∆.∆., 4) της 

Κοινωφελούς Ε̟ιχείρησης   ∆ήµου Πλατανιά   (ΚΕ∆ΗΠ ) 5) ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης 

Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Βόρειου Άξονα (∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.) του ∆ήµου Πλατανιά, µε κριτήριο 

κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟ροσφερόµενο µεγαλύτερο 

̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής ̟ώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα 

λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα. 

Η ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων είναι 

ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 276.848,44 € ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 63.100,11€, σύνολο 

340.523,55€.   Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε  έξι (6) οµάδες .  

Η ̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, α̟ό το ∆ήµο Πλατανιά, για τις 

ανάγκες του ∆ήµου και των ̟έντε (5), ως άνω, νοµικών του ̟ροσώ̟ων, αλλά, οι συµβάσεις 

µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον κάθε 

φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόµενες ̟οσότητες, των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών, είναι 

ενδεικτικές και έκαστος Φορέας ̟ροµήθειας δεν είναι υ̟οχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις 

αναφερόµενες ̟οσότητες των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών. 

Ο ∆ήµος Πλατανιά και τα ̟έντε (5) ως άνω νοµικά του ̟ρόσω̟α, για την κάλυψη 

των αναγκών -σε καύσιµα, λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα- των ο̟οίων, διενεργείται 

ο διαγωνισµός αυτός, ονοµάζονται στην ̟αρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προµήθειας». 

Η ̟ροµήθεια θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση – Προκαταβολή - Ομάδες της 
προμήθειας  

 1. Η ̟ροµήθεια, ̟ροϋ̟ολογισµού 276.848,44€ µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 

χωρίζεται σε έξι (6) Οµάδες, ως ακολούθως: 

Α. Για τις Οµάδες 1, 2, 3 και 4 οι ο̟οίες αφορούν στην ̟ροµήθεια ειδών καυσίµων 

κίνησης οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ̟ων  ,ανά 

∆ηµοτική Ενότητα  , ̟ροκειµένου να ε̟ιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµων και ωρών 

εργασίας κατά την διαδικασία ανεφοδιασµού αυτών, και 

Β. Για τις λοι̟ές Οµάδες (5, 6) οι ο̟οίες αφορούν στην ̟ροµήθεια ειδών καυσίµων 

θέρµανσης και λι̟αντικών/χηµικών ̟ρόσθετων, ενιαία, κατά είδος ̟ροµήθειας  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να 

υ̟οβάλλουν, είτε µία ̟ροσφορά για το σύνολο της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας, είτε ̟ροσφορά ή 

̟ροσφορές, για µέρος/µέρη της ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τις Οµάδες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 

κατωτέρω στο ̟αρόν άρθρο (̟αράγραφος 5). Η ̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει 

να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε Οµάδας ̟ου συµµετέχει.  Εναλλακτικές 

̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
 2. Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου Φορέα 

̟ροµήθειας. 

 
 3. Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας, θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των ̟ροϋ̟ολογισµών (ή 

̟ρογραµµατισµών) εξόδων των ετών 2014 και 2015 του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών 

του Προσώ̟ων (ό̟ως αναλύονται κατωτέρω) και για διάστηµα 14 µηνών (η µελέτη 

υλο̟οιήθηκε για το διάστηµα Νοεµβρίου –∆εκεµβρίου έτους 2014 και εξολοκλήρου του 

έτους 2015) α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και µέχρι την κάλυψη του συµβατικού 

̟οσού των εξόδων.  

ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  
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Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014: 3.148,55 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 19.470,84 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα προσδιοριστούν µε τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1.1 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

22.619,39€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

1.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ :ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 693,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 2.550,41€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 1.2 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

3.243,41€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 25.862,80€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 23% 

 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

2.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  
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Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.803,94€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 25.654,92 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2.1 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

27.458,86 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

2.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 793,26€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 4.981,20 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2.2 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

5.774,46€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2: 33.233,32€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 23% 

 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ :ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.898,11€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
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Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 16.018,03 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 3.1 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

17.916,14€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

3.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.060,61€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 5.121,92€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 3.2 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

6.182,53€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

3.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΚΕ∆ΗΠ 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕ∆ΗΠ ΧΝΡ 5728 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0000 µε ποσό προϋπολογισµού 1.500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 603,06€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 3.618,30€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 3.3 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

4.221,36€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3:   28.320,03€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
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ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 7.333,92€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 36.936,99€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.1 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

44.270,91 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 

4.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΕΙ∆ΟΣ :ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.: 10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 14.000,00€, 20-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 25-
6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€, 30-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 
3.500,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 5.199,30€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 33.555,30€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/ 2015: 

38.755,60 € 
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4.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΕΥΑΒΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΕΥΑΒΑ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α.: 64.00.00.0003 µε ποσό προϋπολογισµού 17.500,00€, ενώ 
αντίστοιχα ο ΦΠΑ είναι εγγεγραµµένος στον κωδικό:54.00.29 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 2.915,91€ χωρίς ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 670,65€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 17.500,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 4.025,00€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.3 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/ 2015: 

25.111,56 € µε ΦΠΑ 23% 

 

4.4 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΕΥΑΒΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΕΥΑΒΑ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0001 µε ποσό προϋπολογισµού 24.000,00€€, ενώ 
αντίστοιχα ο ΦΠΑ είναι εγγεγραµµένος στον κωδικό:54.00.29 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 4.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 920,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 24.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 5.520,00€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.4 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

34.440,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% 

 

 

4.5 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΚΕ∆ΗΠ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7776 ΚΕ∆ΗΠ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό: Κ.Α. 64.00.00.0001 µε ποσό προϋπολογισµού 2.000,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 688,67€  
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Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 3.990,00€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.5 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

4.678,67€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4: 147.256,74 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

5.1 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 

συγκεκριµένα στον κωδικό Κ.Α.:10-6643.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.000,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.000,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 22.406,90€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.1 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:  

23.406,90 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

5.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΕΥΑΒΑ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΕΥΑΒΑ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό Κ.Α.: 64.08.05.0001 µε ποσό προϋπολογισµού 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, 
ενώ αντίστοιχα ο ΦΠΑ είναι εγγεγραµµένος στον κωδικό:54.00.29 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 550,00€ χωρίς ΦΠΑ 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 126,50€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 2.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 

Ο προϋπολογισµός ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 632,50€  

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.2 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:  
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4.059,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 

5.3 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΕ∆ΗΠ  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕ∆ΗΠ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 

συγκεκριµένα στον κωδικό Κ.Α.: 64.08.00.0000 µε ποσό προϋπολογισµού 2.200,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.000,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 3.059,00€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.3 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

4.059,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

 

5.4 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Ν.Π.∆.∆.  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆.  

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 
συγκεκριµένα στον κωδικό Κ.Α.: 10-6643 µε ποσό προϋπολογισµού 2.300,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 2.300,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 4.957,00€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015.  
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.4 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:   

7.257,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

5.5: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Α΄βαθµια Σχολική Επιτροπή 

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ των υπηρεσιών της Α΄βαθµιας Σχολικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.5 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:  

21.045,46€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

5.6: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Β΄βαθµιας Σχολικής Επιτροπής  

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ των υπηρεσιών της Β΄βαθµιας Σχολικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά 
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός 5.6 για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015: 

13.891,25€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5: 73.718,51 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΥΠΟΟΜΑ∆ΕΣ : 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.14.1, 6.15 

ΕΙ∆ΟΣ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Η πίστωση για το 2014 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 
2014 µε κωδικούς Κ.Α.:10-6641.001 µε ποσό προϋπολογισµού 1.800,00€, 20-6641.002 µε ποσό 
προϋπολογισµού 8.500,00€,  25-6641.002 µε ποσό προϋπολογισµού 2.000,00€, 30-6641.002 
µε ποσό προϋπολογισµού 15.000,00€, 30-6644.002 µε ποσό προϋπολογισµού 500,00€  

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 3.409,47€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 20.456,83€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός του φορέα για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:  

23.866,30 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
 

 

Β. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆ΕΥΑΒΑ 

ΥΠΟΟΜΑ∆ΕΣ : 6.1.2, 6.4.2, 6.5, 6.12, 6.14.2 

ΕΙ∆ΟΣ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Η πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του φορέα προµήθειας έτους 2014 και 

συγκεκριµένα στον κωδικό Κ.Α.: 64.08.99.0004 µε ποσό προϋπολογισµού 3.450,00€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2014 είναι: 1.377,64€ 

Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2015 είναι: 6.888,21€ 

Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το 2015 θα αποτυπωθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έτους 
2015. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός του φορέα για την περίοδο 1/11/2014 έως 31/12/2015:  

8.265,85 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
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 Είναι δυνατή η ̟αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα 

α̟ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την 

υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο 

µέτρο ̟ου δεν θα υ̟άρξει, κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου 

καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική ε̟ιβάρυνση των Νοµικών 

Προσώ̟ων και του ∆ήµου. 

 

4. ∆εν ̟ροβλέ̟εται χορήγηση ̟ροκαταβολής. 
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5.Ειδικότερα η ̟ροµήθεια αφορά τις εξής Οµάδες :  

Οµάδα 1: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών  
(CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός:  21.026,67€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 4.836,13 €, Σύνολο: 25.862,80€.  

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 
οχηµάτων 
υ̟ηρεσιών 
της δε 

Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,178 € 15.611 lt 18.389,75€ 

1.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχηµάτων 
υ̟ηρεσιών 
της δε 

Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,430 € 1.844 lt 2.636,92€ 

Σύνολο Οµάδας 1: 21.026,67€ 

ΦΠΑ 23% Οµάδας 1 4.836,13€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ Οµάδας 1: 25.862,80€ 

 

 
Οµάδα 2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου 
(CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 27.018,96€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 6.214,36€,  
Σύνολο: 33.233,32€. 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

2.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 
οχηµάτων 

υ̟ηρεσιών της 
δε 

Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,178 18.951 lt 22.324,27€ 

2.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχηµάτων 

υ̟ηρεσιών της 
δε 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,430 3.283  lt 4.694,69€ 



 

 17 

Κολυµβαρίου 

Σύνολο Οµάδας 2: 27.018,96 

ΦΠΑ 23% Οµάδας 2: 6.214,36 

Σύνολο µε ΦΠΑ Οµάδας 2: 33.233,32 

 
 

 
Οµάδα 3: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων (CPV:  
09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 23.024,42€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 5.295,61€, 

Σύνολο: 28.320,03€. 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 
οχηµάτων 

υ̟ηρεσιών της 
δε 

Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,178 12.365 lt 14.565,97 € 

3.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχηµάτων 

υ̟ηρεσιών της 
δε 

Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,430 3.515 lt 5.026,45 € 

Σύνολο: 19.592,42 

ΦΠΑ 23% 4.506,25 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 24.098,67 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.3 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ 1,430 2.400 lt 3.432,00€ 

Σύνολο: 3.432,00 
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ΦΠΑ 23% 789,36 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.221,36 

Σύνολο Οµάδας 3: 
23.024,42 

ΦΠΑ 23% οµάδας 3 
5.295,61 

Σύνολο µε ΦΠΑ Οµάδας 3: 
28.320,03 

 
 
Οµάδα 4: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά  
(CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8) 
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 119.720,94€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 27.535,80€,   
Σύνολο: 147.256,74€. 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.1 

Πετρέλαιο 
κίνησης 
οχηµάτων 
υ̟ηρεσιών 
της δε 

Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,178 30.554 lt 35.992,61€ 

4.2 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχηµάτων 
υ̟ηρεσιών 
της δε 

Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,430 22.034 lt 31.508,62€ 

Σύνολο: 67.501,23 

ΦΠΑ 23% 15.525,28 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 83.026,51 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.3 

Πετρέλαιο 
κίνησης 
οχηµάτων 
∆ΕΥΑΒΑ 

∆ΕΥΑΒΑ 1,178 17.331 lt 20.415,91€ 

4.4 
Βενζίνη 

αµόλυβδη 95 
οκτανίων 

∆ΕΥΑΒΑ 1,430 19.580,42 lt 28.000,00 € 
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οχηµάτων 
∆ΕΥΑΒΑ 

Σύνολο: 48.415,91 

ΦΠΑ 23% 11.135,65 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 59.551,56 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

4.5 

Βενζίνη 
αµόλυβδη 95 
οκτανίων 
οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ 1,430 2.660 3.803,80€ 

Σύνολο: 3.803,80 

ΦΠΑ 23% 874,87 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.678,67 

Σύνολο Οµάδας 4: 
119.720,94 

ΦΠΑ 23% οµάδας 4: 
27.535,80 

Σύνολο µε ΦΠΑ Οµάδας 4: 
147.256,74 

 
 

Οµάδα 5: Πετρέλαιο θέρµανσης 
(CPV:  09100000-0:  09135100-5) 

Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 59.933,75€ €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%13.784,76€,  

Σύνολο: 73.718,51€€.   
  

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

5.1 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων ∆. 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

1,1 17.300 19.030,00€ 

Σύνολο: 19.030,00€ 

ΦΠΑ 23% 4.376,90€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 23.406,90€ 
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Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

5.2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων 
∆ΕΥΑΒΑ 

∆ΕΥΑΒΑ 1,1 3.000 3.300,00€ 

Σύνολο: 3.300,00€ 

ΦΠΑ 23% 759,00€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.059,00€ 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.3 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ 1,1 3.000 3.300,00 € 

Σύνολο: 3.300,00 

ΦΠΑ 23% 759,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 4.059,00 

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.4 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
κτιρίων 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠ∆∆ 1,1 5.363,636 5.900,00 

Σύνολο: 5.900,00 

ΦΠΑ 23% 1.357,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 7.257,00 

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.5 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

Α΄βάθµια 
Σχολική 

1,1 15.555 17.110,05 
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κτιρίων 
Α΄βαθµιας 
Σχολικής 
Ε̟ιτρο̟ής 

Ε̟ιτρο̟ή 

Σύνολο: 17.110,05 

ΦΠΑ 23% 3.935,41 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 21.045,46 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.6 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
Β΄βαθµιας 
Σχολικής 
Ε̟ιτρο̟ής 

Β΄βάθµια 
Σχολική 
Ε̟ιτρο̟ή 

1,1 10.267 11.293,70€ 

Σύνολο: 11.293,70 

ΦΠΑ 23% 2.597,55 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 13.891,25 

Σύνολο Οµάδας 5: 
59.933,75€ 

ΦΠΑ 23% οµάδας 5: 
13.784,76€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ Οµάδας 5: 
73.718,51€ 

 
Οµάδα 6: Λι̟αντικά –Χηµικά ̟ρόσθετα 
(CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000) 

Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 26.123,70€ €, ̟λέον Φ.Π.Α 23% 6.008,45€,  

Σύνολο: 32.132,15€.   
 

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

6.1.1 

Λι̟αντικό υδραυλικών 
συστηµάτων ISO-VG-
46 µε ενισχυµένη 
θερµική σταθερότητα 
και ̟ολύ καλή 
αντι̟ηκτική δύναµη, 
µε άριστες 
α̟ογαλακτο̟οιητικές, 
αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4,50€/L 470 L 2.115,00€ 



 

 22 

αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές 
̟ιέσεις. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Σύνολο: 2.115,00€ 

ΦΠΑ 23% 486,45€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.601,45€ 

6.1.2 

Λι̟αντικό υδραυλικών 
συστηµάτων ISO-VG-
46 µε ενισχυµένη 
θερµική σταθερότητα 
και ̟ολύ καλή 
αντι̟ηκτική δύναµη, 
µε άριστες 
α̟ογαλακτο̟οιητικές, 
αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές 
̟ιέσεις. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

∆ΕΥΑΒΑ 4,50€/L 350L 1.575,00€ 

Σύνολο: 1.575,00€ 

ΦΠΑ 23% 362,25€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.937,25€ 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

6.2 

Γράσο συσκευασία 
φυσίγγιο γρασαδόρου 
400 γρ., µε βάση λιθίου 
για ̟οικίλες εφαρµογές 
σε ρουλεµάν και 
κουζινέτα εξαιρετικής 
αντοχής. Σε συσκευασία 
κυλινδρική ̟λαστική για 
̟ιστόλι γρασαδόρου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4,5€ / τεµ 120τεµ 540,00€ 

Σύνολο: 540,00 

ΦΠΑ 23% 124,20 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 664,20 
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Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.3 

Βαλβολίνη 80W/90 
API GL5, 80W-90, 
̟ολύτυ̟ο λι̟αντικό 
οδοντωτών τροχών µε 
διαβάθµιση ιξώδους 
κατά API GL4/GL5. 
Σε δοχεία συσκευασίας 
έως 20 L 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

5,80 €/L 470L 2.726,00€ 

Σύνολο: 2.726,00 

ΦΠΑ 23% 626,98 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.352,98 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.4.1 

SAE 15W-40 – 
Λι̟αντικό ̟ολύτυ̟ο 
̟ετρελαιοκινητήρων –
βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους 
κατά SAE : 15W-40 µε 
ένδειξη υψηλής 

α̟όδοσης. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

6,20€/L 700 L 4.340,00 

Σύνολο: 4.340,00 

ΦΠΑ 23% 998,20 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 5.338,20 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.4.2 

SAE 15W-40 – 

Λι̟αντικό ̟ολύτυ̟ο 

̟ετρελαιοκινητήρων –

βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους 

κατά SAE : 15W-40 µε 

ένδειξη υψηλής 

∆ΕΥΑΒΑ 6,20€/L 270 L 1.674,00 
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α̟όδοσης. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

Σύνολο: 1.674,00 

ΦΠΑ 23% 385,02 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.059,02 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.5 

SAE 20W-50 – Λι̟αντικό 

̟ολύτυ̟ο 

̟ετρελαιοκινητήρων –

βενζινοκινητήρων µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά 

SAE : 20W-50 µε ένδειξη 

υψηλής α̟όδοσης. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 

20 L 

∆ΕΥΑΒΑ 5,70€/L 350 1.995,00 

Σύνολο: 1.995,00 

ΦΠΑ 23% 458,85 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.453,85 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.6 

Λάδι αξόνων και 
διαφορικών 
̟εριορισµένης 
ολίσθησης (ενδεικτικού 
τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus), 
τρικουβέρτο κλ̟ 
̟εριορισµένης 
ολίσθησης, ενδεικτικού 
τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus)(υγρό 
̟ολλα̟λών χρήσεων 
ειδικές για JCB) . Σε 
δοχεία συσκευασίας έως 
20 L 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

6,50€/L 210 1.365,00 
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Σύνολο: 1.365,00 

ΦΠΑ 23% 313,95 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.678,95 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.7 

Λάδι ιδοδύναµο / 
τύ̟ου JCB HP 15 
(φρένων)  
Λάδι σασµάν 
µηχανήµατος έργου 
τύ̟ου JCB ISO-VG15 ή 
αναλόγου τύ̟ου 
(φρένων) . Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 
6,60€/L 234 1.544,40 

Σύνολο: 1.544,40 

ΦΠΑ 23% 355,21 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.899,61 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.8 

Λάδι σασµάν, 
ισοδύναµου τύ̟ου JCB 
HP ATF. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 

7,80€/L 
 
 

94 733,20 

Σύνολο: 733,20 

ΦΠΑ 23% 168,64 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 901,84 

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.9 

Λάδι  σασµάν, 
ισοδύναµου τύ̟ου JCB 
fluid EP 10W. 
Λάδι σασµάν 
µηχανήµατος έργου 
ισοδύναµου τύ̟ου JCB 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙ

Α 
7,20€/L 94 676,80 
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fluid EP 10W. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

Σύνολο: 676,80 

ΦΠΑ 23% 155,66 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 832,46 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.10 

Λάδι SAE 10W 
Μονότυ̟ο λι̟αντικό µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά 
SAE 10W για λί̟ανση 
αλυσίδας ξυλοκο̟τικού 
µηχανήµατος. ∆οχείο 1 
λίτρου 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

5,10€/L 117 596,70 

Σύνολο: 596,70 

ΦΠΑ 23% 137,24 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 733,94 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.11 

Βαλβολίνη Πολύτυ̟ο 

λι̟αντικό οδοντωτών 

τροχών συνθετικό µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά 

SAE 75W/90 API – GL5, 

̟ροοριζόµενο για 

κιβώτιο ταχυτήτων 

̟ολυµηχανήµατος. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 

20 L 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

17,00€/L 70 1.190,00 

Σύνολο: 1.190,00 

ΦΠΑ 23% 273,70 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.463,70 
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Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.12 

Βαλβολίνη SAE 220 API 

GL5, Βαλβολίνη ISO - VG 

220, ̟ολύτυ̟ο λι̟αντικό 

οδοντωτών τροχών µε 

διαβάθµιση ιξώδους. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 

20 L 

∆ΕΥΑΒΑ 5,30€/L 234 1.240,20 

Σύνολο: 1.240,20 

ΦΠΑ 23% 285,25 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 1.525,45 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.13 

ΛΑ∆Ι SAE 30W για 
λί̟ανση µηχανής 
χορτοκο̟τικού 
συσκευασία κιβωτίου µε  
δοχεία του ενός λίτρου. 
Μονότυ̟ο λι̟αντικό µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά 
SAE 30 W για λί̟ανση 
µηχανής φορητού 
χορτοκο̟τικού 
µηχανήµατος 

 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

5,20€/L 117 608,40 

Σύνολο: 608,40 

ΦΠΑ 23% 139,93 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 748,33 

Υ
̟
οο
µ
ά
δ

α
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.14.1 

Υγρό κυκλώµατος 
ψύξης µηχανών 
εσωτερικής καύσεως 
(ΜΕΚ) έτοιµων για 
χρήση µε σηµείο ̟ήξεως 
µε όριο max −25°C µε 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

4,00€/L 117 468,00 
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αντι̟αγετική, 
αντιθερµική και 
αντιδιαβρωτική 
̟ροστασία. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

Σύνολο: 468,00 

ΦΠΑ 23% 107,64 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 575,64 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.14.2 

Υγρό κυκλώµατος 
ψύξης µηχανών 
εσωτερικής καύσεως 
(ΜΕΚ) έτοιµων για 
χρήση µε σηµείο ̟ήξεως 
µε όριο max −25°C µε 
αντι̟αγετική, 
αντιθερµική και 
αντιδιαβρωτική 
̟ροστασία. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 
 

∆ΕΥΑΒΑ 4,00€/L 59 236,00 

Σύνολο: 236,00 

ΦΠΑ 23% 54,28 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 290,28 

Υ
̟
οο
µ
ά
δα

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(χωρίς φ̟α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.15 

AdBlue µη τοξικό 
διάλυµα ουρίας 
σκοπός του οποίου 
είναι η µείωση της 
εκποµπής 
καυσαερίων από 
βαρέα οχήµατα που 
φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες 
Συσκευασία: ∆ΟΧ 
10LT   
Εγκρίσεις - 
Προδιαγραφές : DIN 
70070 ΚΑΤΑΛΗΛΟ 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

10,00€ 250 2.500,00€ 



 

 29 

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ EURO 
4,EURO 5. 

Σύνολο: 2.500,00 

ΦΠΑ 23% 575,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 3.075,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

Σύνολο: 26.123,70€ 
ΦΠΑ 23% 6.008,45€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 32.132,15 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά Τεύχη. 

          Τα τεύχη δηµο̟ράτησης τα ο̟οία α̟οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της ̟ροµήθειας 

είναι: α) η ̟αρούσα διακήρυξη η ο̟οία ε̟έχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων, β) 

η ενιαία µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τον ενδεικτικό 

̟ροϋ̟ολογισµό και ε̟έχει και θέση Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων, γ) η ̟ροσφορά του 

αναδόχου και δ) το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Τόπος, Χρόνος Διαγωνισμού και Τρόπος Υποβολής Προσφορών. 

1.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πλατανιά (Γεράνι , τ.κ. 73014, 

Χανιά), στις 26/11/2014, ηµέρα Τετάρτη, ό̟ου, οι ̟ροσφορές κατατίθενται ενώ̟ιον της 

αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των 

α̟οτελεσµάτων των   διαγωνισµών των ̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Πλατανιά, µε ώρα 

ε̟ίδοσης ̟ροσφορών α̟ό ώρα 11:00 ̟.µ. µέχρι και 11:30 ̟.µ. (ώρα λήξης ε̟ίδοσης 

̟ροσφορών). 

2. Γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου έχουν κατατεθεί στο Ταχυδροµείο ή και µε 

ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υ̟ηρεσία µας  µέχρι 

την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Εφόσον η ̟ροσφορά α̟οσταλεί ως 

αµέσως ανωτέρω µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, θα ̟ρέ̟ει να φέρει την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
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3. Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό τη 

διενέργεια του διαγωνισµού δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην αρµόδια 

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης α̟οτελεσµάτων 

διαγωνισµών ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τη διακήρυξη  (̟αράγραφος 

1 του αυτού άρθρου), ̟ροκειµένου να α̟οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ̟ου κατατέθηκαν 

µε την ̟ροαναφερόµενη διαδικασία. 

4. Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα (ακόµη και για λόγους ανωτέρας βίας) 

δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Επιτροπή Διαγωνισμού –Παραλαβή Συμβατικών Τευχών - 
Πληροφορίες. 

1. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας 

διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των  διαγωνισµών των 

̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Πλατανιά, ̟ου έχει συγκροτηθεί µε την υ̟’ αριθµ. 22/2014 

α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Πλατανιά, ή ̟ου θα ορισθεί µε νέα α̟όφαση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υ̟ουργικής Α̟όφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-

1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», του άρθρου 72 ̟αρ 1ε του Ν.3852/2010, του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και 

την υ̟' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης . 

2. Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Πλατανιά 

(∆ηµαρχείο Πλατανιά), ε̟ί της Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων –Κισάµου στο ύψος του 

Γερανίου , ό̟ου οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών, τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες,  α̟ό την ε̟όµενη της ̟ρώτης δηµοσίευσης µέχρι  την ̟ροηγούµενη 

εργάσιµη ηµέρα  ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία εκ̟νοής της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των 

̟ροσφορών (Γραφείο Προµηθειών, τηλ.: 28213 40026, τηλεοµοιότυ̟ο: 28213 40090, Τ.Κ. 

73014 Πλατανιάς) και να ̟αραλαµβάνουν –ε̟ί α̟οδείξει- αυτο̟ροσώ̟ως είτε µε 

εξουσιοδοτηµένο αντι̟ρόσω̟ο είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων α̟ό αυτούς εταιρειών 

µεταφοράς αλληλογραφίας (ταχυµεταφορική/courier) µία ̟λήρης σειρά της ∆ιακήρυξης. 

Ε̟ίσης, ̟αραλαβή των Συµβατικών Τευχών µ̟ορεί να γίνεται και µε download α̟ό την 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Πλατανιά, www.platanias.gr, ό̟ου ̟αρέχεται άµεση και ̟λήρης 

̟ρόσβαση στα τεύχη του ̟αρόντος διαγωνισµού, . Οι ̟αραλή̟τες ̟ου θα ε̟ιλέξουν την 

̟αραλαβή  των τευχών του ̟αρόντος διαγωνισµού µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου 

οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα την υ̟ηρεσία µας , α̟οστέλλοντας  τηλεοµοιότυ̟ο στο 
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28213-40090 γνωστο̟οιώντας µας τα στοιχεία αυτών (ονοµατε̟ώνυµο/ε̟ωνυµία 

ε̟ιχείρησης, διεύθυνση, τηλ., τηλεοµοιότυ̟ο (fax),  ηλεκτρονική διεύθυνση),  ώστε να είναι 

δυνατή η  ενηµέρωσή τους µε διευκρινήσεις ή άλλες ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν το 

διαγωνισµό ̟ου ενδεχοµένως δοθούν, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρόν Άρθρο. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου ενδιαφερόµενος α̟οστείλει  λανθασµένα στοιχεία ε̟ικοινωνίας, ο̟ότε δεν 

είναι δυνατή η ενηµέρωση του, ο ∆ήµος Πλατανιά ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει 

κανένα δικαίωµα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη ̟ροσφορά η ο̟οία θα 

α̟ορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσµενώς. 

       3. Στην ̟ερί̟τωση ̟αραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο 

∆ήµος Πλατανιά δεν έχει καµιά α̟ολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή ̟αράδοση της. 

Το κόστος ̟αράδοσης (µεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υ̟οψήφιο. 

4. Εντός των τευχών ̟εριλαµβάνεται και το έντυ̟ο ̟ροσφοράς το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να 

υ̟οβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι ̟ροµηθευτές µε την ̟ροσφορά τους. Ο̟οιαδή̟οτε 

̟ροσφορά δεν υ̟οβάλλεται µε το γνήσιο έντυ̟ο ̟ροσφοράς δεν θα γίνει α̟οδεκτή. 

5. Αρµόδιος υ̟άλληλος για ̟ληροφορίες είναι η κ. Φανουράκη Κυριακή, στο 

τηλέφωνο 28213 40052, στο τηλεοµοιότυ̟ο 28213 40090 και στο e-mail: 

kfanouraki@platanias.gr.  

6. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµ̟ρόθεσµα έγγραφα και συµ̟ληρωµατικές 

̟ληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη ̟ροµήθεια, αυτές ̟αρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 

ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έχει ορισθεί για την υ̟οβολή των ̟ροσφορών. 

7. Οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες α̟οστέλλονται ή ̟αραδίδονται το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν ε̟είγοντες λόγοι 

καθιστούν την ̟ροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µ̟ορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, 

̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών. 

8. Οι έγγραφες α̟αντήσεις (συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες) της Υ̟ηρεσίας ̟ου 

διενεργεί το διαγωνισµό θα α̟οσταλούν σε όλους όσους έχουν ̟αραλάβει τα Συµβατικά 

Τεύχη του ∆ιαγωνισµού (υ̟οψήφιοι) - εφόσον έχουν ̟αράσχει έγκυρα στοιχεία 

ε̟ικοινωνίας. Οι υ̟οψήφιοι δεν µ̟ορούν σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση να ε̟ικαλεστούν 

̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 5: Γλώσσα. 

1. Ε̟ίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού, γρα̟τή και ̟ροφορική, 

ορίζεται η ελληνική.  
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2. Τα έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη 

συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, οι ο̟οίοι δεν 

µ̟ορούν να α̟οδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική 

γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυ̟ο ̟ληροφοριακό υλικό (διαφηµιστικά φυλλάδια, 

τεχνικά φυλλάδια), ̟ου συνοδεύουν το φάκελο υ̟οψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική 

γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν. 

3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά (εκτός τυχόν τεχνικών 

φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφηµιστικών φυλλαδίων) ̟ου έχουν συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα θα ̟ρέ̟ει να είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα, είτε α̟ό το Αρµόδιο Προξενείο της 

χώρας του συµµετέχοντα, είτε να φέρουν την ε̟ισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης 

(Apostille) ό̟ου α̟αιτείται, και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα διαφορετικά θα α̟ορρί̟τονται. Ως ε̟ίσηµη ελληνική µετάφραση για τις ανάγκες 

της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης νοείται εκείνη ̟ου γίνεται είτε α̟ό την µεταφραστική υ̟ηρεσία 

του Υ̟ουργείου Εξωτερικών, είτε α̟ό το αρµόδιο Προξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά τα 

άρθρα 454 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 53 Κώδικα ̟ερί δικηγόρων. Ε̟ικρατούσα 

διατύ̟ωση είναι ̟άντοτε η ελληνική. Οι τυχόν δε ενστάσεις /̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές θα 

υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τα έγγραφα, ̟λην τυχόν 

εγχειριδίων, ̟ου δεν θα είναι µεταφρασµένα, δεν θα λαµβάνονται υ̟όψη κατά την 

αξιολόγηση της ̟ροσφοράς. 

4. Γλώσσα εργασίας της/των σύµβασης/εων ορίζεται η ελληνική και όλα τα 

έγγραφα των φορέων ̟ροµήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική.  

5. Ε̟ίσης, κάθε αλληλογραφία του/των αναδόχου/χων µε τους φορείς 

̟ροµήθειας θα γίνεται στη ελληνική γλώσσα. 

6. Οι έγγραφες και ̟ροφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υ̟ηρεσιών ̟ου 

εµ̟λέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της ̟ροµήθειας, των ενδιαφεροµένων, των 

̟ροσφερόντων και του/των ̟ροµηθευτή/ων (ήτοι του/των φορέα/ων ̟ου αναδείχθηκε 

ανάδοχος µε την ̟αρούσα διαδικασία) διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ε̟ισηµαίνεται η 

υ̟οχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την ε̟ικοινωνία των τυχόν αλλοδα̟ών 

υ̟αλλήλων τους µε την Υ̟ηρεσία ̟ου διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό, µε την ̟αρουσία 

διερµηνέων µε δική τους ευθύνη και δα̟άνη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 



 

 33 

α. Έλληνες ̟ολίτες (φυσικά ̟ρόσω̟α), 

β. Αλλοδα̟οί (φυσικά ̟ρόσω̟α), 

γ. Νοµικά ̟ρόσω̟α (ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά), 

δ. Συνεταιρισµοί, 

ε. Ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, 

̟ου δραστηριο̟οιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής 

διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριµένη ̟ροµήθεια (ανά 

Οµάδα της διακήρυξης) και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η 

ο̟οία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των ̟ολυµερών 

δια̟ραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και α̟ό τρίτες χώρες 

̟ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και 

οι ο̟οίοι ̟ληρούν τους όρους και διαθέτουν τα ̟ροσόντα ̟ου καθορίζονται 

στη συνέχεια της ̟αρούσας Προκήρυξης. 

Ειδικά για τη συµµετοχή – υ̟οβολή ̟ροσφοράς στις Οµάδες 1, 2, 3, και 4, 

λόγω της φύσης της ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην ενιαία 

µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ου ε̟έχει θέση Ειδικής Συγγραφής 

Υ̟οχρεώσεων, και στο Άρθρο 27 της ̟αρούσας, ̟ροκειµένου να γίνεται 

γρήγορα και άµεσα ο ανεφοδιασµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων των 

Φορέων Προµήθειας, οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να 

διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις (̟ρακτορεία ή ̟ρατήρια ή 

αντι̟ροσώ̟ους µε αντλία ̟αροχής/ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων κίνησης) 

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

Ενότητα Βουκολιών, Οµάδα 2: ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου, Οµάδα 3: ∆ηµοτική 

Ενότητα Μουσούρων, Οµάδα 4: ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά. 

Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υ̟ό τις κατωτέρω ε̟ί ̟λέον ̟ροϋ̟οθέσεις: 

i. Ότι στην ̟ροσφορά τους αναγράφεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού το ̟οσοστό 

συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα ̟ροµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό 

µέρος του δηµο̟ρατούµενου αντικειµένου µε το ο̟οίο θα ασχοληθεί στο ̟λαίσιο 

υλο̟οίησης της σύµβασης. 
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ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινο̟ραξίας) καλύ̟τουν την α̟αίτηση της νόµιµης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν 

υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των 

̟ολυµερών δια̟ραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και α̟ό τρίτες 

χώρες ̟ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υ̟οχρεούνται να 

λάβουν νοµική µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά. Οι ενώσεις 

̟ροµηθευτών σε ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιλεγούν ως Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά - 

µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Προµήθειας) -  ̟ριν 

την υ̟ογραφή της σύµβασης, να ̟ροσκοµίσουν συµβολαιογραφική ̟ράξη σύστασης 

Κοινο̟ραξίας, υ̟ογεγραµµένη α̟ό τους νόµιµους εκ̟ρόσω̟ους των 

κοινο̟ρακτουσών ε̟ιχειρήσεων ή/και φυσικών ̟ροσώ̟ων ό̟ου ρητά και κατ’ 

ελάχιστον θα διατυ̟ώνονται: 

• ότι τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή 

(Φορά Προµήθειας) για ο̟οιαδή̟οτε υ̟οχρέωση της Κοινο̟ραξίας σχετικά µε τη 

συγκεκριµένη ̟ροµήθεια, 

• η έδρα της Κοινο̟ραξίας, οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι των ε̟ιχειρήσεων ή/και τα φυσικά 

̟ρόσω̟α ̟ου κοινο̟ρακτούν και ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος αυτών, 

• τα ̟οσοστά συµµετοχής καθεµιάς α̟ό τις συµµετέχουσες ε̟ιχειρήσεις ή/και φυσικών 

̟ροσώ̟ων στην Κοινο̟ραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµο̟ρατούµενου 

αντικειµένου ̟ου θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών. 

2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, δεν µ̟ορεί να συµµετέχει σε 

̟ερισσότερες α̟ό µία ̟ροσφορές. Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου συµµετέχουν αυτόνοµα ή 

ως µέλη ένωσης ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας) σε ̟αρα̟άνω α̟ό µία ̟ροσφορές 

α̟οκλείονται α̟ό το διαγωνισµό. Ο α̟οκλεισµός τους ε̟ιφέρει και τον α̟οκλεισµό της κάθε 

̟ροσφοράς στην ο̟οία συµµετέχουν. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η ̟ροσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι οι ̟ροσφορές ̟ου 

κατατίθενται ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, κατατίθενται  

αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µέσω του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου τους, είτε µέσω ειδικώς ̟ρος τούτο 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένου τρίτου ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεως ̟ροµηθευτών (ή 

Κοινο̟ραξίας), κατατίθενται α̟ό όλα τα κοινο̟ρατούντα µέλη αυτο̟ροσώ̟ως ή  α̟ό 
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ειδικώς ̟ρος τούτο νοµίµως εξουσιοδοτηµένων τρίτων ̟ροσώ̟ων για καθένα α̟ό τους 

̟ροµηθευτές ̟ου συµµετέχουν ή α̟ό κοινό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 

̟ληρεξούσιο.  

Τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού τόσο το σχετικό ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης (α̟αιτείται νόµιµη 

εξουσιοδότηση, ανάλογη µε τη νοµική ή µη µορφή του διαγωνιζόµενου, ̟ρος τον 

εγχειρίζοντα την ̟ροσφορά), όσο και την ταυτότητά τους. Α̟αγορεύεται ρητά η 

εκ̟ροσώ̟ηση δύο ή ̟ερισσοτέρων διαγωνιζόµενων α̟ό τον ίδιο εκ̟ρόσω̟ο - στην 

̟ερί̟τωση αυτή α̟οκλείονται όλες οι ̟ροσφορές, εκτός εάν α̟οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες 

τις ̟ροσφορές εκτός α̟ό µία, µε την ο̟οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.  

3. Ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα διαγωνιζόµενων: 

Κάθε ένας ̟ου µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης ̟ροµηθευτών (ή 

Κοινο̟ραξίας) οφείλει να διαθέτει τα ̟αρακάτω ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα: 

i. Πρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό µητρώο (ήτοι 

εάν ο συµµετέχων είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή 

Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο, εάν ο συµµετέχων δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 

στον αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του), για ̟ροµήθεια (̟ώληση / 

µετα̟ώληση ̟ρος τρίτους) καυσίµων ή/και λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων, 

ανάλογα την/τις  Οµάδα/Οµάδες του ∆ιαγωνισµού ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά. 

Κάθε ένας ̟ου µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή τουλάχιστον ένα µέλος στην 

̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας), κατά την έννοια των οριζόµενων στην §4 

του αρθρ. 46 του Π.∆. 60/2007,  οφείλει να διαθέτει τα ̟αρακάτω ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα: 

ii. Πρέ̟ει να κατέχει ανάλογη Άδεια Εµ̟ορίας ή Λιανικής Εµ̟ορίας καυσίµων ή/και Άδεια 

διακίνησης ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 3054/2002, 

ή/και Άδεια Παραγωγής ή/και Εµ̟ορίας ή Λιανικής Εµ̟ορίας ή Λειτουργίας 

Καταστήµατος Εµ̟ορίας λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων, ανάλογα την/τις 

Οµάδα/Οµάδες του ∆ιαγωνισµού ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά, σύµφωνα µε την κείµενη 

εθνική ή ευρω̟αϊκή νοµοθεσία. 

4. Προσω̟ική κατάσταση διαγωνιζόµενων: 

i. Να µη βρίσκεται σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

̟τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και - ̟ροκειµένου ̟ερί αλλοδα̟ών - σε 

ο̟οιαδή̟οτε άλλη ανάλογη κατάσταση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 
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ii. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ̟τωχευτικό συµβιβασµό και - ̟ροκειµένου ̟ερί αλλοδα̟ών - 

σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ανάλογη κατάσταση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 

iii. Να µην έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε̟αγγελµατική του ιδιότητα, ̟ου α̟οδεδειγµένως 

δια̟ιστώθηκε µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

iv. Να µην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής α̟όφασης ̟ου έχει ισχύ δεδικασµένου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας, ό̟ου εκδόθηκε η α̟όφαση και η ο̟οία δια̟ιστώνει 

αδίκηµα σχετικά µε την ε̟αγγελµατική διαγωγή του. 

v. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών 

̟ου α̟αιτούνται κατ` εφαρµογή της ̟αρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει ̟αράσχει τις 

̟ληροφορίες αυτές. 

vi. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο ̟ροσφέρων αν είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, οι 

νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι/διαχειριστές (ανάλογα) σε ̟ερί̟τωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο ̟ρόεδρος και ο 

διευθύνων σύµβουλος σε ̟ερί̟τωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 

αλλοδα̟ής ε̟ιχείρησης ̟ρόσω̟α για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 ̟αράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48), 

δ) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ̟ρόληψη 

χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό 

̟αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η ο̟οία 

τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η ο̟οία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) υ̟εξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα), 

στ) α̟άτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα), 

ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα), 

η) ̟λαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα), 

θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα), 

ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα), 

κ) δόλια χρεοκο̟ία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).  

Τα υ̟ό α) έως δ) αδικήµατα έχουν ως συνέ̟εια τον α̟οκλεισµό του υ̟οψηφίου σε κάθε 

̟ερί̟τωση, ενώ τα υ̟ό ε) έως κ), µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του ε̟αγγέλµατός 

του. 

vii. Να έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον 

είναι ηµεδα̟ός ή αλλοδα̟ός µεν αλλά ̟ου έχει ήδη ανα̟τύξει δραστηριότητα στην 

Ελλάδα), όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος. 

viii. Να έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και 

τελών, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι 

εγκατεστηµένος στην Ελλάδα) όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι 

εγκατεστηµένος. 

ix. Να µην έχει δια̟ράξει ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα για το ο̟οίο του ε̟ιβλήθηκε ̟οινή ̟ου 

του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα (και 

καταλαµβάνει το συγκεκριµένο διαγωνισµό). 

x. Να έχει εκ̟ληρώσει τις, τυχόν,  υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά το ∆ήµο Πλατανιά. 

5. Εξωχώριες εταιρείες (άρθρο 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005) 

Εφιστάται ιδιαίτερα η ̟ροσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4 ̟αρ. 4 α’ του Ν. 3310/2005, ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε τις ̟αραγράφους 4 και 5 του 

άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, α̟αγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες 

εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ̟ερ. στ` της ̟αρ. 1 του 

άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), ̟ου ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 7 του άρθρου 5 του 
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Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`) σε συνδυασµό και µε την Υ.Α. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 του 

Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Οι εξωχώριες εταιρείες α̟αγορεύεται ε̟ίσης, να συµµετέχουν µε ̟οσοστό µεγαλύτερο 

του ένα τοις εκατό (1%) ε̟ί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να 

είναι εταίροι των εταίρων σε ε̟ιχειρήσεις ̟ου συνά̟τουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον 

συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε 

το άρθρο 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3414/2005. 

Η ως άνω α̟αγόρευση ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι ο̟οίες συµµετέχουν 

σε άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου είναι µέτοχοι ε̟ιχειρήσεων ̟ου συνά̟τουν δηµόσιες 

συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι ο̟οίες είναι κάτοχοι 

̟οσοστού µετοχών, το ο̟οίο συνυ̟ολογιζόµενο και αναγόµενο σε ̟οσοστό µετοχών στην 

ε̟ιχείρηση ̟ου συνά̟τει δηµόσιες συµβάσεις, αντιστοιχεί σε ̟οσοστό µεγαλύτερο του ένα 

τοις εκατό (1%) ε̟ί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι 

̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της υ̟οψηφιότητας, εάν στη 

διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην ̟ερ. α’ 

της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ̟ροϋ̟οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ̟λήρως 

ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι α̟οδέχεται όλους τους όρους ανε̟ιφύλακτα. Η 

ε̟ίδοση της ̟ροσφοράς α̟ό το διαγωνιζόµενο α̟οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υ̟όψη κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς του, τις γενικές και ειδικές συνθήκες της 

̟ροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 

2. Εφόσον τα α̟αιτούµενα α̟ό το ̟αρόν Άρθρο έγγραφα, δηλώσεις και 

̟ιστο̟οιητικά δεν είναι ̟λήρη, η ̟ροσφορά θεωρείται ελλι̟ής και δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

Ε̟ι̟λέον, εφόσον δια̟ιστωθεί καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι ο διαγωνιζόµενος υ̟έβαλε 

ψευδή δήλωση κατά την ̟αροχή σηµαντικών ̟ληροφοριών ̟ου ζητούνται στον εν λόγω 

διαγωνισµό, α̟οκλείεται. 

3. Τα δικαιολογητικά υ̟οβάλλονται σε ̟ρωτότυ̟α ή (κατ’ ε̟ιλογή του 

διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα ε̟ικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 ό̟ως ισχύει). Αντί ε̟ικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η 

υ̟οβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα) υ̟εύθυνης δήλωσης, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής 
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α̟ό δηµόσια Αρχή, του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου της διαγωνιζόµενης ε̟ιχείρησης ή του 

φυσικού ̟ροσώ̟ου (διαγωνιζόµενος) ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά ̟ερί του ότι τα 

υ̟οβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του ̟ρωτοτύ̟ου. Η υ̟εύθυνη δήλωση ̟ρέ̟ει 

να αναφέρει, ε̟ί ̟οινή α̟αράδεκτου, ένα ̟ρος ένα τα δικαιολογητικά των ο̟οίων 

βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να α̟αιτείται αναφορά σε ̟ροσδιοριστικά της ταυτότητας 

των εγγράφων στοιχεία (αρ. ̟ρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λ̟.). ∆ιευκρινίζεται ότι το 

δικαιολογητικό ̟ερί µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Πλατανιά α̟αιτείται να είναι 

̟ρωτότυ̟ο ή αντίγραφο αυτού, ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο 

βρίσκεται στο ∆ήµο Πλατανιά. 

Τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό τα Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

γίνονται δεκτά χωρίς ε̟ικύρωση. Ειδικά το α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των 

ελληνικών αρχών υ̟οβάλλεται σε ̟ρωτότυ̟ο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο. Το θεωρηµένο 

φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος ό̟ως και το ̟ρωτότυ̟ο (α̟όφ. Υ̟ουργού 

Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999, Φ.Ε.Κ. Β 2134, ό̟ως ισχύει). 

Α̟οδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας α̟ό τον ειδικό διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. 

4. Τα δικαιολογητικά ̟ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται 

α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση ό̟ως ορίζεται στο Άρθρο 5 της ̟αρούσης. 

 5. Ε̟ισηµαίνεται ότι, εάν οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή 

έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου 

α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή. 

6. Για ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν για 

κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην ένωση (ή Κοινο̟ραξία). 

7. Ειδικότερα, κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης 

̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας), υ̟οχρεούται – ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού - να υ̟οβάλλει, 

µαζί µε την ̟ροσφορά του, τα ̟αρακάτω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά εντός του 

φακέλου δικαιολογητικών, µε ̟οινή α̟οκλεισµού ΕΙΣ ∆ΙΠΛΟΥΝ (Πρωτότυ̟ο και 

Αντίγραφο): 

α. Υ̟ογεγραµµένο ̟ίνακα  µε τα ̟εριεχόµενα  δικαιολογητικά. 

β. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ανάλογο ε̟ί 

της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της/των Οµάδας/ων ̟ου συµµετέχουν/ 

υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά, ό̟ως ορίζεται στο Άρθρο 24 της ̟αρούσης. 
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γ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως 

εκάστοτε ισχύει,  µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή,  στην ο̟οία να 

δηλώνεται: 

i. ότι ο συµµετέχων έλαβε ̟λήρη γνώση των όρων της υ̟. αριθµ. ̟ρωτ. 22185 

/02-10-2014 Προκήρυξης του ∆ήµου Πλατανιά µε αντικείµενο: «Προµήθεια 

καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες 

των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων  του ∆ήµου Πλατανιά 

και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού » και των λοι̟ών Τευχών του ∆ιαγωνισµού 

και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και α̟οδέχεται αυτούς ̟λήρως και 

ανε̟ιφύλακτα, 

ii. ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς (λαµβάνοντας υ̟όψη  τα οριζόµενα στο 

άρθρο 10 της ̟αρούσας Προκήρυξης),  και ότι «η ̟ροσφορά ισχύει χωρίς 

καµία αλλαγή ανεξάρτητα α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ 

̟ρος τα ξένα νοµίσµατα, και η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ή τιµή, ανάλογα, 

ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας», 

iii. ότι ο συµµετέχων αναλαµβάνει να ̟αραδώσει ελεύθερα, τα υ̟ό ̟ροµήθεια 

είδη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 της ως άνω αναφερόµενης 

Προκήρυξης, 

v. ότι ο συµµετέχων ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσης για 

α̟όφαση του ∆ήµου Πλατανιά ̟ερί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακο̟ής του 

διαγωνισµού, 

vi. ότι η ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντα δε λειτουργεί υ̟ό καθεστώς νοµικών 

̟εριορισµών,  

vii. ότι η ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντα θα διατηρήσει εµ̟ιστευτικά και θα 

χρησιµο̟οιήσει µόνο για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος διαγωνισµού τα 

στοιχεία και τις ̟ληροφορίες των υ̟ολοί̟ων ̟ροσφορών ̟ου τυχόν τεθούν 

υ̟όψη της και α̟οτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµ̟ορικό ή 

ε̟ιχειρηµατικό α̟όρρητο. 

δ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να 

δηλώνεται: 

i. τα εργοστάσια κατασκευής (̟αρασκευής) των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών, 

καθώς και τον τό̟ο εγκατάστασής τους, 

ii.  τη χώρα ̟ροέλευσης των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων. 
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ε. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να 

δηλώνονται οι εγκαταστάσεις (̟ρακτορεία ή ̟ρατήρια ή αντι̟ροσώ̟ους)  ̟ου  θα  

χρησιµο̟οιηθούν  για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων των 

Φορέων Προµήθειας, α̟ό την ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούται οι αιτούµενες 

̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 6 ̟αράγραφος 1, της ̟αρούσας Προκήρυξης. 

(Αφορά τους υ̟οψήφιους ̟ροµηθευτές των Οµάδων Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3, και 

4, ̟ου αφορούν τα καύσιµα κίνησης µε γεωγραφικό ̟εριορισµό στον τό̟ο 

̟αράδοσης/ανεφοδιασµού των οχηµάτων/αυτοκινούµενων µηχανηµάτων). 

στ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να 

δηλώνεται η εταιρεία ̟ετρελαιοειδών ̟ου συνεργάζεται / ̟ροµηθεύεται το ̟ρος 

̟ροµήθεια είδος. 

(Αφορά τους υ̟οψήφιους ̟ροµηθευτές των Οµάδων  Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3, 

4, και 5 , ̟ου αφορούν τα καύσιµα κίνησης -θέρµανσης)  

ζ. Παραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης (για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ήδη αναφέρθηκαν στο 

Άρθρο 6 της ̟αρούσης, καθώς και για την ̟ερί̟τωση ̟ου συµµετέχον φυσικό 

̟ρόσω̟ο λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ό του). 

η. Τεχνικά στοιχεία των ̟ροσφεροµένων ειδών (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής) ̟ου 

θα συνοδεύεται µε ∆ήλωση για την ̟οιότητα των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων 

σύµφωνα µε το Ερωτηµατολόγιο – Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών 

Προσφερόµενων Προϊόντων  ̟ου ̟αρατίθεται στο Παράρτηµα της ̟αρούσης, 

̟ροσκοµίζοντας ̟αραστατικά ̟ιστο̟οιητικών ̟οιότητας – εφόσον υ̟άρχουν – των 

̟ροϊόντων, ̟ου να ε̟ιβεβαιώνουν τήρηση ̟ροδιαγραφών /̟ροτύ̟ων, σύµφωνα µε 

όσα ̟ροβλέ̟ονται στην Ενιαία Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών της ̟αρούσας  

∆ιακήρυξης. 

θ. Έγγραφα για την νόµιµη λειτουργία του ̟ροσφέροντος & την συµµετοχή του 

στην διαδικασία: 

i. Α̟όφαση του ∆.Σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού ̟ροσώ̟ου ή οργάνου κάθε 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την έγκριση συµµετοχής του σε αυτόν (δεν 

α̟αιτείται στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο), 

για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση (σε ̟ερί̟τωση ένωσης 

̟ροµηθευτών), για τον ορισµό του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου, 

για την α̟οδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των 

συµµετεχόντων στην ένωση (σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών) για την 



 

 42 

εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση, για το 

̟οσοστό συµµετοχής κάθε οικονοµικού φορέα στο κοινό σχήµα και για το 

µέρος της ̟ροµήθειας ̟ου αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης (σε ̟ερί̟τωση 

ένωσης) στο σύνολο της ̟ροσφοράς. 

Στην ̟ερί̟τωση συµµετοχής φυσικού ̟ροσώ̟ου σε ένωση ̟ροµηθευτών, η 

ανωτέρω α̟όφαση για τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη ένωση, για τον ορισµό 

του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου, για την α̟οδοχή της 

αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην 

ένωση για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη 

σύµβαση, για το ̟οσοστό συµµετοχής στο κοινό σχήµα και για το µέρος της 

̟ροµήθειας ̟ου αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης στο σύνολο της 

̟ροσφοράς, αντικαθίσταται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε αντίστοιχο 

̟εριεχόµενο. 

ii. Σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου: Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της 

ε̟ιχείρησης ή άλλο έγγραφο ̟ου να α̟οδεικνύει τη σύσταση κάθε 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις του (ως ισχύει, 

θεωρηµένο α̟ό την αρµόδια ̟ρος τούτο Αρχή), τα αντίστοιχα ΦΕΚ 

δηµοσίευσης (εάν υφίστανται, δεδοµένης της νοµικής µορφής του 

συµµετέχοντος), Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο (οµοίως 

βάσει της νοµικής µορφής του συµµετέχοντος, λ.χ. ΦΕΚ) α̟ό το ο̟οίο να 

̟ροκύ̟τουν τα ̟ρόσω̟α ̟ου νόµιµα δεσµεύουν τον οικονοµικό φορέα, 

καθώς και η χώρα - έδρα εγκατάστασής του. 

iii. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών ή κοινο̟ραξίας, Υ̟εύθυνη ∆ήλωση 

της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, 

του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου κάθε συµµετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συµµετέχει 

έµµεσα ή άµεσα στον ̟αρόντα διαγωνισµό σε ̟ερισσότερες α̟ό µία 

συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων). 

ι. Έγγραφα για ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα 

i. Πιστο̟οιητικό του οικείου µητρώου (λ.χ. Ε̟ιµελητηρίου) ή του αντίστοιχου 

φορέα της χώρας εγκατάστασης εκάστου συµµετέχοντα, µε το ο̟οίο θα 

̟ιστο̟οιείται η εγγραφή του σ’ αυτό, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούται η 

αιτούµενη ̟ροϋ̟όθεση του άρθρου 6, ̟αράγραφος 2 ̟ερί̟τωση 1 της 

̟αρούσας Προκήρυξης. 
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Αν στις ειδικές διατάξεις ̟ου διέ̟ουν την έκδοση του ανωτέρω 

̟ιστο̟οιητικού, δεν ̟ροβλέ̟εται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο 

εφόσον φέρει ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της 

ηµεροµηνίας λήξης της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών. 

ii. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο Άδειας Εµ̟ορίας αργού Πετρελαίου και 

̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων ή Λιανικής Εµ̟ορίας ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων, 

ή/και Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της αδείας ̟ωλητού ̟ετρελαίου θέρµανσης, 

αν δεν καλύ̟τονται α̟ό την ως άνω αδεία, (το συγκεκριµένο δικαιολογητικό 

̟ροσκοµίζεται µόνο στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για κά̟οια α̟ό 

τις Οµάδες Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3, 4 και 5, ̟ου αφορούν τα καύσιµα) ως 

ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.3054/2002, ΦΕΚ Α230/2-10-

02: Οργάνωση της αγοράς ̟ετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις). 

iii. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του/των ̟ρατηρίου/ων 

καυσίµων ̟ου διαθέτουν, µέσω του/των ο̟οίων θα ανεφοδιάζονται τα 

οχήµατα – µηχανήµατα των Φορέων Προµήθειας και δηλώνονται στην 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, ̟ου θα υ̟οβληθεί δυνάµει του ̟αρόντος Άρθρου (7), 

̟αράγραφος 7, ̟ερί̟τωση ι, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν συµ̟ί̟τει/ουν µε την 

άδεια λιανικής εµ̟ορίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται ανωτέρω. 

iv. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής και/ή Εµ̟ορίας ή 

Λιανικής Εµ̟ορίας ή Λειτουργίας Καταστήµατος Εµ̟ορίας λι̟αντικών 

ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων. (το συγκεκριµένο δικαιολογητικό 

̟ροσκοµίζεται µόνο στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για την  Οµάδα 

Προµήθειας µε α/α:  6 . 

Αναφορικά δε µε τις ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή 

̟ροσφορά, ρητώς ̟ροβλέ̟εται, ̟ως τα αµέσως υ̟ό το άρθρο 7 ̟αράγραφος 7, 

̟ερί̟τωση ι αιτούµενα δικαιολογητικά, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµιστούν κατ’ ελάχιστο α̟ό 

έναν (1) εκ των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση. 

ια. Έγγραφα για ̟ροσω̟ική κατάσταση 

i. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τρίµηνου ̟ριν την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναµου εγγράφου 

καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ̟ροέλευσης του ̟ροσώ̟ου αυτού, 

α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ερι̟τώσεων iv 
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και vi της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου δεν είναι «λευκό», θα 

υ̟οβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώ̟ιον δικαστικής αρχής ή 

Συµβολαιογράφου, ̟ερί των αδικηµάτων ̟ου αφορούν οι καταδίκες ̟ου 

είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν κά̟οια α̟ό τις καταδίκες αφορά στα 

αδικήµατα ̟ου ̟ροκαλούν α̟οκλεισµό των υ̟οψηφίων, ̟ροσκοµίζεται η 

καταδικαστική α̟όφαση ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά 

στην άσκηση του ε̟αγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση 

διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο ̟εριεχόµενο του 

̟οινικού µητρώου. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης 

α̟οσ̟άσµατος ̟οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως 

εκ̟ροσω̟ούντες αυτές. Η νόµιµη εκ̟ροσώ̟ηση ̟ροκύ̟τει α̟ό το 

καταστατικό της εταιρίας. 

ii. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου ̟ριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού ή - ελλείψει 

αυτού - ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ̟ου εκδίδεται 

α̟ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

̟ροέλευσης του ̟ροσώ̟ου αυτού, α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται οι 

̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ερι̟τώσεων i – ii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της 

̟αρούσας Προκήρυξης, ήτοι ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, 

έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού 

συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία 

iii. Πιστο̟οιητικά εκδιδόµενα α̟ό την αρµόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον o διαγωνιζόµενος έχει 

υ̟οχρεώσεις σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς), α̟ό τα ο̟οία να 

̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς έχουν 

εκ̟ληρωθεί οι υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα (̟ερί̟τωση vii της 

̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης). Το ̟ιστο̟οιητικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α̟ασχολούµενους µε 

ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας στην ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντος, 
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συµ̟εριλαµβανοµένων των εργοδοτών ̟ου είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο 

οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο̟οίο είναι ασφαλισµένος κάθε 

α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ̟εριλαµβανοµένων 

και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. 

ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του 

∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα ̟ροκύ̟τει 

κατά κανόνα α̟ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ̟ροσω̟ικού 

κατά ειδικότητα στην ο̟οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ̟ου 

είναι ασφαλισµένος ο κάθε α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση ή τυχόν 

ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε̟ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο̟οία έχει 

την έδρα της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η κατάσταση ̟ροσω̟ικού σε κά̟οια χώρα 

δεν θεωρείται α̟ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει 

µαζί µε την κατάσταση ̟ροσω̟ικού και την ένορκη βεβαίωση ενώ̟ιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό̟οιας άλλης 

αρµόδιας αρχής της χώρας ̟ου έχει την έδρα της η ε̟ιχείρηση, µε την ο̟οία 

θα βεβαιώνεται το ̟εριεχόµενο της κατάστασης ̟ροσω̟ικού.  

Σε χώρες ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε 

υ̟εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ̟οβάλλονται µαζί µε τα 

̟ιστο̟οιητικά της ̟αραγράφου αυτής.  

iv. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος φορολογείται στην Ελλάδα, α̟οδεικτικό 

ενηµερότητας για χρέη ̟ρος το ελληνικό ∆ηµόσιο, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 

ότι κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς, ̟ληρούνται οι 

̟ροϋ̟οθέσεις του εδάφιου viii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας 

Προκήρυξης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος δε φορολογείται στην 

Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υ̟εύθυνη δήλωση της 

̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, ̟ερί του γεγονότος αυτού 

και ταυτόχρονα α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής του, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς, ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις του 

εδάφιου viii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης. 

v. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), 

ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, 

στην ο̟οία να δηλώνεται: 
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a) ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του 

δηµοσίου τοµέα, (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου ix της 

̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης) 

b) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκ̟τωτος α̟ό σύµβαση του δηµοσίου 

τοµέα (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου ix της ̟αραγράφου 4 του 

Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης), 

c) ότι δεν είναι ένοχος υ̟οβολής ψευδούς δήλωσης ή ̟αράληψης 

υ̟οβολής των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται στην ̟αρούσα 

Προκήρυξη (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου v της ̟αραγράφου 4 

του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης). 

vi. Αναφορικά δε µε τις ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή 

̟ροσφορά, ρητώς ̟ροβλέ̟εται, ̟ως τα αµέσως ανωτέρω (̟ρος κάλυψη των 

̟ροϋ̟οθέσεων υ̟ό της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης) 

αιτούµενα κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµιστούν για 

κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 

vii. Για συνεταιρισµούς α̟αιτείται, ε̟ι̟λέον, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ̟ου 

σχετικώς ̟ροβλέ̟ει η, εδώ συµ̟ληρωµατικώς εφαρµοζόµενη, µε αρ. 11389/23-

3-1993 Υ̟ουργική Α̟όφαση «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ως εκάστοτε ισχύει). 

viii. Βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Πλατανιά ̟ρωτότυ̟η ή 

α̟λό αντίγραφο αυτής ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το 

̟ρωτότυ̟ο βρίσκεται στο ∆ήµο Πλατανιά (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του 

εδάφιου x της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης). 

ιβ. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικο̟οίησης µετοχών: 

i. Οι ανώνυµες εταιρείες υ̟οχρεούνται ε̟ίσης να ̟ροσκοµίσουν τα ̟αρακάτω 

δικαιολογητικά α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού 

̟ροσώ̟ου των µετοχών τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως 

αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005: 

a) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής, ̟ου ε̟ο̟τεύει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι οι 

µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 
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b) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον 

αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα 

(30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

c) Εφόσον α̟ό την κατάσταση των µετόχων της ̟ερί̟τωσης b) ̟ροκύ̟τει ότι 

µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές ̟ρέ̟ει να 

έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν 

̟ροσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µέτοχοί τους είναι 

φυσικά ̟ρόσω̟α, ̟ροσω̟ικές εταιρείες, ΕΠΕ ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης 

µορφής νοµικά ̟ρόσω̟α ̟λην ανωνύµων εταιρειών. 

Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, 

̟ρέ̟ει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να ̟ροσκοµίσουν 

αντίστοιχη βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά ̟ρόσω̟α, 

̟ροσω̟ικές εταιρείες, ΕΠΕ ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης µορφής νοµικά ̟ρόσω̟α 

̟λην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων 

εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, ̟ρέ̟ει και οι τελευταίες να ̟ροσκοµίσουν 

βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για 

τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται ̟αρα̟άνω, έως ότου 

̟ροσδιορισθούν µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου ή ̟ροσω̟ικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή 

ο̟οιασδή̟οτε άλλης µορφής νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟λην ανωνύµου εταιρείας οι 

τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. 

ii. Οι αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις, εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην ο̟οία έχουν την 

έδρα τους, ε̟ιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι 

φυσικού ̟ροσώ̟ου, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή του φακέλου 

συµµετοχής τους, τα ακόλουθα έγγραφα: 

a) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας 

της εταιρείας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές της, µε βάση το 

ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου ̟ερί εταιρείας 

της ο̟οίας οι µετοχές ήταν στο ̟αρελθόν βάσει του καταστατικού της 

ανώνυµες, ̟ρέ̟ει κατά την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας να έχει 

ολοκληρωθεί και εγκριθεί α̟ό την ε̟ο̟τεύουσα αρχή, τρο̟ο̟οίηση 

καταστατικού της, ώστε το σύνολο των µετοχών της να έχει µετατρα̟εί σε 

ονοµαστικές.  



 

 48 

b) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της υ̟οψήφιας 

εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, ό̟ως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο 

του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) 

εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας. 

c)  Κάθε άλλο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει η 

ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των µετοχών της υ̟οψήφιας 

εταιρείας ̟ου έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας. 

Α̟ό τα έγγραφα υ̟ό b) και c) ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει ονοµαστικο̟οίηση µέχρι 

φυσικού ̟ροσώ̟ου της εταιρείας ̟ου έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 

εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Όλα τα έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον αρµόδια αρχή 

του κράτους συστάσεως του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική. 

iii. Οι αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις, εφόσον α̟ό το δίκαιο της χώρας στην ο̟οία έχουν 

την έδρα τους, δεν ̟ροβλέ̟εται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών τους στο σύνολό 

τους µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου, υ̟οβάλλουν: 

a) Βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό 

αρµόδια αρχή, εφόσον υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη, διαφορετικά 

̟ροσκοµίζεται σχετική υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

b) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον 

1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας. 

Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, ̟ροσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων ̟ου 

κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη ̟ερί̟τωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους ο̟οίους 

δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον 

αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό 

ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης ιβ), ̟αραγράφου 7 

του άρθρου 7 οι εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών µελών της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά̟τυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 
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οι ο̟οίες και υ̟οβάλλουν ̟ερί τούτου υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου 

τους της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή. 

Εφόσον ̟ρόκειται για Ένωση Προµηθευτών (Κοινο̟ραξία) τα 

δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των ανωνύµων 

εταιριών µε τις ο̟οίες συνεργάζονται, ̟ροσκοµίζονται α̟ό όλα τα µέλη της, ̟ου 

είναι ανώνυµες εταιρείες. 

Τα δικαιολογητικά της ̟ερί̟τωσης ιβ), ̟αραγράφου 7 του άρθρου 7 θα 

υ̟οβάλλονται ενηµερωµένα α̟ό την ανάδοχο εταιρεία –εάν α̟αιτείται βάσει της 

νοµικής µορφή της - στην έκαστη Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Προµήθειας) και ̟ριν 

α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της 

̟αρούσας. 

ιγ. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005 – εξωχώριες εταιρείες. 

Ό̟ως ήδη αναφέρθηκε, η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της 

υ̟οψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά 

τα αναφερόµενα στην ̟ερ. α’ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005. 

Για το σκο̟ό αυτό, οι υ̟οψήφιες στο διαγωνισµό εταιρείες (δεν α̟αιτείται στην 

̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο/ατοµική ε̟ιχείρηση) 

̟ροσκοµίζουν – ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού της ̟ροσφοράς - σχετική υ̟εύθυνη δήλωση 

της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, 

υ̟ογεγραµµένη α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο των ε̟ιχειρήσεων αυτών ή α̟ό ̟ρόσω̟ο 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκο̟ό αυτό α̟ό το διοικητικό συµβούλιο 

αυτών (̟ροσκοµίζοντας ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του οικείου ̟ρακτικού), µε 

θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, µε την ο̟οία δηλώνουν ότι η 

εταιρεία τους δεν εµ̟ί̟τει στην α̟αγόρευση του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005, 

ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, σχετικά µε 

τις εξωχώριες εταιρείες. 

8. Αντικατάσταση εγγράφου - ̟ιστο̟οιητικού & ε̟ικυρώσεις 

Εάν σε κά̟οια Χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή δεν 

καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟όχρεου ̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν ̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
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̟ροέλευσης (ώστε να ̟ροκύ̟τει και η γνησιότητα της υ̟ογραφής του δηλούντος). Στην κατά 

τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά ̟ερί̟τωση είτε συντρέχουν στον 

συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι κατά νόµο - Προκήρυξη α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις, είτε 

δε συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι κατά νόµο - Προκήρυξη 

µνηµονευόµενοι λόγοι α̟οκλεισµού του. 

Αν δια̟ιστωθεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υ̟όψη 

έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, η ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου είναι α̟αράδεκτη. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις, ̟ου τυχόν ̟ροσκοµίζονται για ανα̟λήρωση 

δικαιολογητικών, ̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται του 

διαγωνισµού. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού δεν ε̟ικυρώνουν 

φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα 

τα δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να ̟εριέχονται στον φάκελο της Προσφοράς και να είναι ήδη 

ε̟ικυρωµένα µε νόµιµο τρό̟ο, κατά την υ̟οβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 

̟αραµένουν στο φάκελο και δε νοείται ε̟ίδειξη και α̟όσυρσή τους α̟ό τους 

διαγωνιζόµενους.  

 

 ΑΡΘΡΟ 8: Προέλευση των Καυσίμων και Λιπαντικών 

1. Ο ̟ροσφέρων ̟ρέ̟ει να δηλώνει στην ̟ροσφορά του το εργοστάσιο, στο ο̟οίο 

γίνεται η διύλιση και ε̟εξεργασία του κάθε ̟ροσφερόµενου είδους καυσίµου, ή/και η 

̟αρασκευή των λι̟αντικών ελαίων ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, καθώς και τον τό̟ο 

εγκατάστασής του. Προσφορά στην ο̟οία δεν θα υ̟άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

2. Εάν δια̟ιστωθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ανυ̟αρξία του εργοστασίου ̟ου 

δηλώθηκε µε την ̟ροσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η 

̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη και όταν στο 

εργοστάσιο ̟ου δηλώνεται για τη διύλιση και ε̟εξεργασία του κάθε ̟ροσφερόµενου είδους 

καυσίµου ή/και ̟αρασκευή των λι̟αντικών ελαίων ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, έχει 

ε̟ιβληθεί έχει ε̟ιβληθεί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των 

Ο.Τ.Α. ̟ου ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν ε̟ιτρέ̟εται η αλλαγή 

του/των εργοστασίου/ων ̟ου δηλώθηκε µε την ̟ροσφορά και µε βάση την ο̟οία έγινε η 
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κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, ̟ριν τη σύναψη της σύµβασης µ̟ορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακο̟ής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, µ̟ορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή, µετά α̟ό αιτιολογηµένο αίτηµα του ̟ροµηθευτή. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟αιτείται 

α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα α̟ό ανάλογη γνωµοδότηση της αρµόδιας 

ε̟ιτρο̟ής. 

4. ∆ιύλιση και ε̟εξεργασία ή/και ̟αρασκευή του/των ̟ροσφερόµενου 

είδους/̟ροσφερόµενων ειδών σε εργοστάσιο άλλο α̟ό εκείνο ̟ου δηλώθηκε στην 

̟ροσφορά, χωρίς ̟ροηγούµενη, κατά τα ανωτέρω,  έγκριση του αρµοδίου οργάνου 

συνε̟άγεται την κήρυξη του ̟ροµηθευτή έκ̟τωτου α̟ό τη σύµβαση, µε τις ̟ροβλε̟όµενες 

σχετικές κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές Προσφορών –Προσφορές Μειοδοτών 

1. Με την ̟ροσφορά δίνεται ανά µονάδα η έκ̟τωση  ή η τιµή του ̟ρος ̟ροµήθεια 

υλικού, ό̟ως αναλυτικά καθορίζεται κατωτέρω. Στην τιµή ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνεται η 

αξία του ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος και όλες οι ̟ροβλε̟όµενες κρατήσεις καθώς και κάθε 

άλλη ε̟ιβάρυνση για την ̟αράδοση του ̟ροϊόντος στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου 

̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. για την οµάδα  6 . ∆ιευκρινίζεται 

ότι ειδικά για την ̟ροµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, ̟ετρέλαιο κίνησης) για την 

κίνηση των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υ̟έρ ασφαλιστικών ταµείων 

ε̟ιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (Ν.4071/2012(ΦΕΚΑ΄85/11-4-2012)). Ειδικότερα, οι 

̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να αναφέρουν: 

α) 1. Για τα υγρά καύσιµα, το ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης (συµ̟εριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ) σε ευρώ ανά λίτρο ( €/L) την ηµέρα ̟αράδοσή τους, ό̟ως αυτή 

̟ροκύ̟τει α̟ό το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο ̟ιστο̟οίησης τιµών α̟ό το Τµήµα 

Εµ̟ορίου της ∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

2. για δε τα λι̟αντικά και τα χηµικά ̟ρόσθετα, η ̟ροσφερόµενη τιµή θα δίνεται 

ανά µονάδας µέτρησης για κάθε είδος, σε ευρώ (€), α̟ό την ο̟οία µε βάση την 

̟οσότητα της µελέτης θα ̟ροκύ̟τει το συνολικό κόστος ανά είδος.  

β) το ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό (%) στο ο̟οίο υ̟άγεται έκαστο το είδος. 

2. Προσφορά ̟ου υ̟οβάλλεται µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο ̟έραν αυτού ̟ου 

̟εριγράφεται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο  θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 
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3. Προσφορά ̟ου δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος για κάθε 

̟ροσφερόµενο λι̟αντικό, χηµικό ̟ρόσθετο  ή το ̟οσοστό έκ̟τωσης για κάθε ̟ροσφερόµενο 

υγρό καύσιµο, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη µε α̟όφαση τις Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, 

ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4. Εάν στο διαγωνισµό τα ̟ροσφερόµενα ̟οσοστά έκ̟τωσης για τα υγρά καύσιµα 

είναι υ̟ερβολικά υψηλά ώστε να ̟ροκύ̟τουν υ̟ερβολικά χαµηλές τιµές ή οι 

̟ροσφερόµενες τιµές για τα λι̟αντικά, χηµικά ̟ρόσθετα είναι υ̟ερβολικά χαµηλές, οι 

̟ροσφορές θα εξετάζονται λε̟τοµερώς ̟ριν την έκδοση της α̟όφασης κατακύρωσης. Για το 

σκο̟ό αυτό θα ζητηθούν, εγγράφως, α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρασχεθούν οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις (εγγράφως) σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου ̟αρασκευής 

των ̟ροϊόντων, τις τεχνικές λύσεις ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

̟ου διαθέτει ο ̟ροσφέρων για την ̟ροµήθεια των ̟ροϊόντων, οι ο̟οίες ελέγχονται σε 

συνεννόηση µε τον ̟ροσφέροντα βάσει των ̟αρασχεθέντων δικαιολογητικών, ̟ριν την 

α̟όρριψη ή µη της ̟ροσφοράς. 

 5. Οι συµµετέχοντες µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο της 

̟ροµήθειας (και τις έξι Οµάδες) ή σε µία ή ̟ερισσότερες Οµάδες ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 1 

της ̟αρούσας διακήρυξης µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής.  

6. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα ειδή και τις 

̟οσότητες κάθε Οµάδας  ̟ου συµµετέχουν. ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία 

θα δίδεται για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή των ειδών κάθε/κά̟οιας Οµάδας. Γι' αυτό οι 

διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ̟ροσφέρουν όλα τα είδη και για ολόκληρη την ̟οσότητα ̟ου 

αναγράφεται στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό της Οµάδας ̟ου συµµετέχουν.  

7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να ̟ροσφέρει διαφορετικό ̟οσοστό έκ̟τωσης για 

κάθε είδος υγρού καυσίµου και για κάθε Οµάδα. ∆εν µ̟ορεί ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να 

̟ροσφέρει διαφορετικό ̟οσοστό έκ̟τωσης για οµοειδή είδη υγρών καυσίµων µεταξύ 

διαφορετικών υ̟οοµάδων κάθε  Οµάδας (ισχύει για τις Οµάδες 1,2,3 ,4 και 5). 

8. Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να κατατίθεται α̟οκλειστικά και µόνο µε το έντυ̟ο 

̟ροσφοράς το ο̟οίο διανέµεται α̟ό τον ∆ήµο Πλατανιά. 
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ΑΡΘΡΟ 10: Χρόνος Ισχύος των Προσφορών. 

1. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έξι 

(6) µήνες α̟ό την ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς, χωρίς 

καµία αλλαγή ανεξάρτητα α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ̟ρος τα ξένα 

νοµίσµατα, και η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ή τιµή, ανάλογα, ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 

̟ροµήθειας. 

2. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών α̟ορρί̟τεται ως 

α̟αράδεκτη. 

3. Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εφόσον ζητηθεί α̟ό την υ̟ηρεσία 

̟ριν α̟ό την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα έξι  (6) µηνών. Μετά τη 

λήξη του ̟αρα̟άνω ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης, µαταιώνονται τα α̟οτελέσµατα 

του διαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής. 

1. Με την ̟ροσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν ρητή αναλυτική 

δήλωση για τη συµµόρφωση ή α̟όκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

̟ου ε̟ιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι ε̟ίσηµοι κρατικοί φορείς και 

̟ου α̟αιτούνται α̟ό την ενιαία µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών (Ειδική Συγγραφή 

Υ̟οχρεώσεων) της διακήρυξης, σύµφωνα µε το Ερωτηµατολόγιο – Πίνακα Συµµόρφωσης 

̟ου ̟αρατίθεται στο Παράρτηµα της ̟αρούσης. Το τεύχος θα συνοδεύεται µε τεχνική 

̟εριγραφή µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καυσίµων και τις τεχνικές 

̟ροδιαγραφές των λι̟αντικών ελαίων και λοι̟ών ̟ροϊόντων ̟ρος ̟ροµήθεια, ώστε να είναι 

δυνατή η αξιολόγηση τους, καθώς και α̟ό τα ̟ιστο̟οιητικά και τεχνικά φυλλάδια ό̟ου 

α̟αιτούνται βάσει της ενιαίας µελέτης τεχνικών ̟ροδιαγραφών της ̟αρούσας διακήρυξης. 

2. Ό̟οια ̟ροσφορά δεν συνοδεύεται α̟ό τη δήλωση αυτή (Τεύχος Τεχνικής 

Περιγραφής) ή υ̟άρχουν σ’ αυτή  και τα λοι̟ά υ̟οβληθέντα τεχνικά στοιχεία ασαφείς ή 

ελλι̟είς τεχνικές ̟εριγραφές, µ̟ορεί να α̟ορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες, 

αιτιολογηµένα, κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Φάκελος προσφοράς. 

1. Με ̟οινή να µη γίνουν α̟οδεκτές, οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε φάκελο, 

καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) α̟λό αντίγραφο). 
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2. Η µη τήρηση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους όρους του άρθρου αυτού, µ̟ορεί να ε̟ιφέρει 

̟οινή α̟οκλεισµού της αντίστοιχης ̟ροσφοράς. 

3. Οι ̟ροσφορές θα ε̟ιδοθούν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε 

καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στον ο̟οίον θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο ̟λήρης τίτλος του ∆ήµου ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια δηλ. ∆ΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η ε̟ωνυµία της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του α̟οστολέα. 

Πιο συγκεκριµένα οι ̟ροσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο 

̟ου ̟ρέ̟ει εξωτερικά να φέρει τις ̟αρακάτω ενδείξεις:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: ε̟ωνυµία, διεύθυνση, υ̟εύθυνος για την ̟ροσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων  του ∆ήµου 

Πλατανιά και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υ̟. αριθµ. ̟ρωτ. 000000/2014 Προκήρυξη του ∆ήµου 

Πλατανιά 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 00/00/2014 

«Να µην ανοιχθεί α̟ό την ταχυδροµική υ̟ηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

4. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται α̟οδεκτές. Μέσα στο 

φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ̟ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε δύο (2) αντίγραφα  (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 

1 (ένα) α̟λό αντίγραφο) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα 

τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής). Τα οικονοµικά στοιχεία της 

̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ό̟ως αναλύεται κατωτέρω. 

β) Καλά σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 

ο̟οίον θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα ̟ροηγούµενα 
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στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο (12.3) της ̟αρούσας διακήρυξης. 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα ̟εριέχεται η οικονοµική ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) 

αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) α̟λό αντίγραφο). 

           5. Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υ̟οσηµειώσεις η 

υστερόγραφα, µεσόστιχα, ̟αρεµβολές, κενά, συγκο̟ές, συντµήσεις, ̟ροσθήκες και 

διορθώσεις ̟ου µ̟ορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των 

̟ροµηθευτών. Να αναγράφουν τα ̟ροσφερόµενα ̟οσοστά ή τιµές, καθαρά, ολογράφως και 

αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του και το τηλέφωνο ̟ροσφέροντα. Να 

υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους τους. Η 

̟ροσφορά ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά, είτε, α̟ό όλα τα µέλη της 

ένωσης, είτε, α̟ό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο. Να είναι 

σαφείς και ̟λήρεις. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις. 

6. Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην ̟ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην 

̟ροσφορά του τους όρους αυτής ̟ου είναι διαφορετικοί α̟ό τους όρους της διακήρυξης, 

̟ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή 

κάθε διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης ή της ̟ροσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιαγωνισµού, είτε ενώ̟ιόν της είτε ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας. Α̟ό τις 

διευκρινίσεις ̟ου ̟αρέχονται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες 

̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές ̟ροσφορές α̟ό τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται α̟οδεκτές. 

8. Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν, α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες. 

9. ∆εν γίνονται α̟οδεκτές οι ̟ροσφορές ̟ου αναφέρονται σε µέρος της ̟οσότητας 

και των ειδών της Οµάδας ̟ου συµµετέχουν. 

10. Στην τιµή ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνεται η αξία του ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, η 

µεταφορά και η ̟αράδοση αυτού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εμπιστευτικών. 

Σε ̟ερί̟τωση συν-υ̟οβολής µε την ̟ροσφορά στοιχείων και ̟ληροφοριών 

εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο̟οίηση των ο̟οίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε 
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τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο ̟ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη 

«̟ληροφορίες εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση, θα µ̟ορούν να 

λαµβάνουν γνώση αυτών των ̟ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

̟ληροφορίας εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην ̟ροστασία του α̟ορρήτου ̟ου 

καλύ̟τει τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα της ε̟ιχείρησης του συµµετέχοντος (είτε αυτοτελώς 

είτε ως µέλος ̟ροσφέρουσας ένωσης ̟ροµηθευτών). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι εφαρµόζεται ̟ολιτική τιµών κάτω του κόστους 

̟αραγωγής, διανοµής, ε̟εξεργασίας ή εµ̟ορίας του κάθε ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος (τιµή 

dumping) ή ότι το ̟ροϊόν είναι α̟οδέκτης εξαγωγικής ε̟ιδότησης, η ̟ροσφορά 

α̟ορρί̟τεται. Οι ̟ροσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των ̟ροαναφερθέντων µέτρων 

της χώρας ̟ροέλευσης του κάθε ̟ροϊόντος ή της ̟αρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ακόµα και στην ̟ερί̟τωση ̟ου µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανο̟οίησης 

(̟ου αφορούν ενδιάµεσα ̟ροϊόντα) για την κατασκευή του τελικού ̟ροϊόντος. Οι εν λόγω 

φάσεις βιοµηχανο̟οίησης ε̟ιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην ̟ροσφορά των 

ενδιαφερόµενων. 

2. Οι ̟ροσφέροντες ̟αρασκευαστές ή εµ̟ορικοί εκ̟ρόσω̟οι ̟ροϊόντος χωρών ̟ου 

δεν έχουν α̟οδεχθεί τα ̟ρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµ̟ορίου (GATT) 

ή δεν λειτουργούν στο ̟λαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρω̟αϊκή 

Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την ̟ροσφορά τους, ότι το ̟ροσφερόµενο 

̟ροϊόν τους δεν είναι α̟οδέκτης ̟ολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής 

α̟όκτησης του ̟ροϊόντος για εµ̟ορία (τιµή dumping) ή α̟οδέκτης εξαγωγικής ε̟ιδότησης. 

3. ∆εν έχουν την υ̟οχρέωση κατάθεσης της ̟ροαναφερθείσας δήλωσης οι 

̟ροσφέροντες ̟ροϊόντα α̟ό τα κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την 

Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ια̟ωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, 

Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύ̟ρο, 

Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος ̟ου α̟οδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο 

̟ου ε̟ιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή ̟ου συνδέεται µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση 

στο ̟λαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 



 

 57 

ΑΡΘΡΟ 15: Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

 Α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές διαγωνιζοµένων υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών ̟ου, κατά 

̟αράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, α̟ασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι ̟ροσφέροντες -εφόσον δεν είναι 

̟αρασκευαστές- οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ̟ροαναφερθείσας ρήτρας 

στην ̟αρασκευάστρια εταιρεία του ̟ροϊόντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών. 

1. Οι ̟ροσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο ̟ου ορίζεται στο άρθρο 3 της 

̟αρούσας διακήρυξης. Η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε 

δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα ̟ριν την ώρα λήξης της ̟ροθεσµίας του άρθρου 3 της 

̟αρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ̟αραλαµβάνονται οι 

φάκελοι ̟ροσφοράς, ̟ου κατατίθενται ενώ̟ιόν της και ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής 

∆ιαγωνισµού ε̟ικοινωνεί µε την υ̟ηρεσία του ̟ρωτοκόλλου για να δια̟ιστώσει αν έχουν 

αφιχθεί ταχυδροµικώς ̟ροσφορές (ε̟ισηµαίνεται ότι στο ̟ρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα 

και ηµεροµηνία άφιξης, σηµειώνεται και ̟άνω στο φάκελο και µονογράφεται α̟ό τον 

υ̟εύθυνο υ̟άλληλο - α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για να θεωρούνται εµ̟ρόθεσµες οι 

̟ροσφορές ̟ου έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς είναι ότι αυτές θα ̟εριέρχονται στην 

υ̟ηρεσία ̟ρωτοκόλλου µέχρι την ̟ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού) και, σε καταφατική ̟ερί̟τωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του 

̟ροέδρου της και ̟αραλαµβάνει τις ̟ροσφορές για να τηρηθεί η υ̟όλοι̟η διαδικασία του 

διαγωνισµού.  

Με την ̟αρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της ̟αράδοσης των 

̟ροσφορών, α̟αγορεύεται δε για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟οδοχή µεταγενέστερης ̟ροσφοράς, 

εκτός εάν η ε̟ίδοση των ̟ροσφορών, ̟ου άρχισε ̟ριν την ώρα λήξης, συνεχίζεται χωρίς 

διακο̟ή και µετά την ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών.  

Η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των ̟ροσφορών µε τη σειρά ̟ου ̟αραλήφθηκαν και 

ε̟ιδόθηκαν. 

Α̟οσφραγίζονται κατά σειρά ̟αραλαβής και ε̟ίδοσης οι κυρίως φάκελοι, 

αριθµούνται και µονογράφονται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή, κατά φύλλο, όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά (τεχνικά στοιχεία). Οι φάκελοι των οικονοµικών 
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̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, σφραγίζονται και αναγράφεται σε 

καθένα εξ’ αυτών ο αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. 

2. Στη συνέχεια καταχωρούνται σε ̟ρακτικό, οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά 

και λοι̟ά έγγραφα ̟ου υ̟έβαλαν, ̟εριλη̟τικά. Η ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα δικαιολογητικά και 

α̟οφασίζει γι’ αυτούς ̟ου τυχόν α̟οκλείονται α̟ό το διαγωνισµό και ολοκληρώνει τη 

σύνταξη του ̟ρακτικού. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται και σφραγίζεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση και ο αναλυτικός έλεγχος των δικαιολογητικών 

δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής, ο̟ότε οι συµµετέχοντες 

θα ̟ροσκληθούν να ̟αρευρίσκονται εγγράφως µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ). Οι 

συµµετέχοντες θα λάβουν γνώση του ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής (και των συµµετασχόντων στο 

διαγωνισµό) εγγράφως, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ) και -σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οκλείονται 

α̟ό το διαγωνισµό - τους λόγους α̟οκλεισµού τους και θα καλούνται να ̟αραλάβουν το 

σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής ̟ροσφοράς και την εγγύηση συµµετοχής τους. 

3. Προσφορά ̟ου τυχόν υ̟οβλήθηκε µετά την έναρξη της διαδικασίας 

α̟οσφράγισης, δεν α̟οσφραγίζεται, και δεν συµ̟εριλαµβάνεται στο ̟ρακτικό, αλλά 

ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον ̟ροσφέροντα. 

4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις αµέσως ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους 16.1 έως 

και 16.3 ε̟ισύρει ̟οινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

5. Ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους ̟ου 

̟εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, φυλάσσεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η ο̟οία είναι αρµόδια και για την αξιολόγησή τους.   

6. Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση στην ο̟οία,  ̟αρουσία των διαγωνιζοµένων, 

γίνεται ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών. Ο έλεγχος των τεχνικών 

στοιχείων των ̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη ή ε̟όµενες 

συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, στις ο̟οίες θα κληθούν να ̟αραστούν οι συµµετέχοντες, 

εγγράφως µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ).  

Κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του 

διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να α̟οκλείσει κά̟οιον εκ των συµµετεχόντων λόγω 

ελλι̟ών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων ̟ου δεν αντα̟οκρίνονται στις α̟αιτήσεις της 

̟αρούσας διακήρυξης, µε βάση τους καθοριζόµενους στην ενιαία µελέτη τεχνικών 

̟ροδιαγραφών και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και καταγράφει, µεταξύ άλλων, στο 

σχετικό Πρακτικό της, τις συγκεκριµένες τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης α̟ό τις 

ο̟οίες α̟έκλιναν οι ̟ροσφορές των διαγωνιζοµένων και ενηµερώνει αντίστοιχα τον/τους 

συµµετέχοντα/ες ̟ου α̟οκλείεται /ονται. 
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7. Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση, στην ο̟οία, ̟αρουσία των διαγωνιζοµένων, 

γίνεται η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών και η σχετική ανακοίνωση τιµών, για 

όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές, βάσει των ο̟οίων θα ̟ροκύψει ο /οι µειοδότης/ες και 

η ε̟ιτρο̟ή ανακοινώνει τις ̟ροσφερθείσες τιµές. Όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές 

κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται  (οι 

οικονοµικές τους ̟ροσφορές), αλλά ε̟ιστρέφονται. Η α̟οσφράγιση των οικονοµικών 

̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής, ο̟ότε οι 

συµµετέχοντες θα κληθούν να ̟αραστούν, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ).  

Η ε̟ιτρο̟ή ε̟ιφυλάσσεται να γνωµοδοτήσει σε ε̟όµενη συνεδρίαση, ο̟ότε αφού εξετάσει 

όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, θα καταχωρήσει σε ̟ρακτικό τις οικονοµικές 

̟ροσφορές, θα γνωµοδοτήσει ̟λήρως αιτιολογηµένα για την/τις ̟ροκριτέα/έες 

̟ροσφορά/ές  και θα εισηγηθεί στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο για την αξιολόγηση 

των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Αξιολόγηση προσφορών. 

1. Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 

̟αράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 και του άρθρου  20 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής 

Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύει,  και λαµβάνονται υ̟όψη κύρια τα ̟αρακάτω στοιχεία:  

- Η συµφωνία της ̟ροσφοράς ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

- Η ̟ροσφερόµενη τιµή/έκ̟τωση σε σχέση µε τιµές/εκ̟τώσεις ̟ου ̟ροσφέρθηκαν 

σε ̟ροηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή στην αγορά του κάθε 

̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος. Ουσιώδες στοιχείο της διακήρυξης α̟οτελεί η 

̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, η ουσιώδης υ̟έρβαση της ο̟οίας καθιστά τις 

̟ροσφορές α̟ορρι̟τέες ως α̟αράδεκτες. 

- Ο ανταγωνισµός ̟ου ανα̟τύχθηκε. Ο ∆ήµος Πλατανιά, εν τούτοις, διατηρεί το 

δικαίωµα να ̟ροβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά 

Οµάδα αυτού και στην ̟ερί̟τωση κατάθεσης µίας µόνο ̟ροσφοράς ή και στην 

̟ερί̟τωση ̟αραµονής µόνο µίας έγκυρης ̟ροσφοράς (στο σύνολό του ή ανά 

Οµάδα αυτού) στη διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού. 

2. α. Η κατακύρωση της ̟ροµήθειας για τα υγρά καύσιµα (ανά οµάδα) θα γίνει σε 

̟ροµηθευτή (ή ̟ροµηθευτές) ̟ου θα ̟ροσφέρει το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις 
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εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης του κάθε 

είδους καυσίµου την ηµέρα ̟αράδοσης, ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό το εκάστοτε εκδιδόµενο 

δελτίο ̟ιστο̟οίησης τιµών της ∆/νσης Ανά̟τυξης - τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006  και µε την 

̟ροϋ̟όθεση ότι τα ̟ροσφερόµενα α̟ό αυτόν καύσιµα καλύ̟τουν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

της ̟ροµήθειας.  

β. Για την ̟ροµήθεια των  λι̟αντικών και χηµικών ̟ρόσθετων ανάδοχος (για την 

οµάδα 6) θα ανακηρυχθεί ο ̟ροσφέρων τη χαµηλότερη τιµή και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα 

̟ροσφερόµενα α̟ό αυτόν ̟ροϊόντα καλύ̟τουν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟ροµήθειας.  

            3. Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές ̟ου ̟εριέχουν την ίδια ακριβώς τιµή ή το ίδιο 

ακριβώς ̟οσοστό έκ̟τωσης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

4. Προσφορές αόριστες ή ανε̟ίδεκτες εκτιµήσεως ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού - Κατακύρωση. 

1. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µε γνωµοδότησή της ̟ρος τη 

Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Πλατανιά ̟ου α̟οφασίζει σχετικά, ̟ροτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της ̟ροµήθειας ανά οµάδα της διακήρυξης (για ολόκληρη την 

̟οσότητα ή µέρος αυτής) ̟ου ̟ροσφέρει ο ̟ροµηθευτής.  

β. Τη µαταίωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά Οµάδα 

της ∆ιακήρυξης και ε̟ανάληψή του µε τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών.  

γ. Την κατανοµή του κάθε είδους ̟ρος ̟ροµήθεια ανά Οµάδα της ∆ιακήρυξης µεταξύ 

̟ερισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ̟ροσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ 

αυτών, για την ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτή. 

2. Η τελική α̟όφαση λαµβάνεται α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου 

Πλατανιά, όταν η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού και ̟ροσφυγή στη διαδικασία 

δια̟ραγµάτευσης (α̟’ ευθείας ανάθεσης) της ̟ροµήθειας ανά Οµάδα της 

διακήρυξης, για ολόκληρη την ̟οσότητα ή µέρος αυτής, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υ̟οβολή νέων έγγραφων ̟ροσφορών χωρίς 

τρο̟ο̟οίηση των όρων της διακήρυξης, 
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γ. την τελική µαταίωση της ̟ροµήθειας και ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε νέους 

όρους. 

η δε σχετική α̟όφαση υ̟οβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Κρήτης για έλεγχο νοµιµότητας.  

3. Σε κάθε ̟ερί̟τωση για την κατακύρωση α̟οφασίζει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του 

∆ήµου Πλατανιά,  η δε σχετική α̟όφαση για την κατακύρωση της ̟ροµήθειας είναι δυνατόν 

να ληφθεί και µετά την ̟άροδο ισχύος των ̟ροσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί 

έγκαιρα εάν συµφωνεί και ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 της 

̟αρούσας διακήρυξης.  

4. Η α̟όφαση ανάθεσης (κατακύρωσης) της/των σύµβασης/σεων ̟εριλαµβάνει 

κατά ̟ερί̟τωση τα στοιχεία της ̟αρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις 

̟ροθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟αρ. 2 του 

άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Συνέχιση ή ματαίωση του διαγωνισμού. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έ̟ειτα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού δύναται να α̟οφασίσει τη ̟ροσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης (α̟’ 

ευθείας ανάθεσης), µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους όρους ̟ου τίθενται α̟ό τις διατάξεις των 

άρθρων 24 και  25 του ̟.δ. 60/2007, µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 2 ̟αρ. 2 ̟ερί̟τ. γ΄ υ̟ο̟ερί̟τ. δδ΄ Ν 4013/2011), υ̟ό 

τους όρους ότι: α) δεν µεταβάλλονται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής διακήρυξης και β) 

διαβιβάζεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, µαζί µε τη σχετική α̟όφαση, αιτιολογηµένη 

έκθεση. Η ̟αρα̟άνω έκθεση διαβιβάζεται και στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, ύστερα α̟ό 

αίτηµά της. Στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν α̟αιτείται η δηµοσίευση σχετικής ̟ροκήρυξης (άρθρο 

2 ̟αρ. 13 ̟ερί̟τ. Ιβ Ν 2286/1995, άρθρο 25 ̟ερί̟τ. 1α Π∆ 60/2007, άρθρο 3 ̟αρ. 3 ̟ερί̟τ. 

γ(1) ΕΚΠΟΤΑ). 

Ε̟ίσης ο ∆ήµος Πλατανιά διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα 

διαγωνισµό ο̟οτεδή̟οτε κρίνει και σε ό̟οιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.   
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ΑΡΘΡΟ 20: Ενστάσεις –Προσφυγές. 

Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών  ̟ου εµ̟ί̟τουν 

στο ̟εδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.∆.  60/2007 διέ̟ονται 

α̟ό τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 όσον αφορά την ε̟ίλυση των διαφορών και την 

δικαστική ̟ροστασία στη διαδικασία ̟ου ̟ροηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

̟ου διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό. Σε διαφορές διε̟όµενες α̟ό το Ν. 3886/2010 δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών ̟ου 

̟ροβλέ̟ουν την άσκηση διοικητικών ̟ροσφυγών κατά εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων 

της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. 

Στο ̟λαίσιο αυτό, ο̟οιοσδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υ̟οβάλλει 

∆ιοικητικές Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 

̟ροσφέροντος σε αυτόν και της νοµιµότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 

α̟όφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3886/2010, ήτοι οι ∆ιοικητικές Προσφυγές 

κατά εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής του ∆ηµόσιου 

∆ιαγωνισµού, λόγω ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης στην ̟αρούσα διαγωνιστική διαδικασία, 

υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ Α’ 173,  ό̟ως ισχύει.  

∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές ̟ράξεις τα 

̟ρακτικά των Ε̟ιτρο̟ών ∆ιαγωνισµού κατά των ο̟οίων ασκούνται ενστάσεις, σύµφωνα 

µε το ισχύον δίκαιο (̟.χ. ενστάσεις άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 11389/1993 

Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»). 

Η Ένσταση του άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής 

Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» υ̟οβάλλεται εγγράφως στο ∆ήµο Πλατανιά ̟ρος την αρµόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισµού υ̟ηρεσία, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 

ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την ανακοίνωση του α̟οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 

Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα του άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 

11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)». 

∆ικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται αναρµοδίως α̟ορρί̟τονται 

ως α̟αράδεκτες.  
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ΑΡΘΡΟ 21: Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 

1. Η α̟όφαση ανάθεσης της σύµβασης ̟εριλαµβάνει κατά ̟ερί̟τωση τα στοιχεία της 

̟αρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις ̟ροθεσµίες αναστολής σύναψης της 

σύµβασης, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟αρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. Μετά την 

̟άροδο των ̟ροθεσµιών αναστολής σύναψης της σύµβασης και τη διεξαγωγή του (κατά το 

νόµο) ̟ροσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού α̟ό το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, α̟οστέλλεται στον ̟ροµηθευτή (ή ̟ροµηθευτές) ̟ου έγινε η 

κατακύρωση (ήτοι τον συµµετέχοντα στον ο̟οίο έγινε η ανάθεση της εν λόγω ̟ροµήθειας), 

σχετική ανακοίνωση ̟ου ̟εριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ̟αρακάτω στοιχεία: 

α) Το(τα)  είδος/η ̟ροϊόντος/α  ̟ρος ̟ροµήθεια ̟ου κατακυρώθηκε.  

β) Την ̟οσότητα (ανά είδος). 

γ) Τη τιµή για τα  λι̟αντικά και το χηµικό ̟ρόσθετο ή/και το ̟οσοστό  

έκ̟τωσης ε̟ί τοις % για τα υγρά καύσιµα. 

δ) Το φορέα ̟ροµήθειας για το ο̟οίο ̟ροορίζονται τα ̟ροϊόντα ̟ρος 

̟ροµήθεια και µε τον ο̟οίον θα συναφθεί η σύµβαση. 

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

α̟οδεκτές τρο̟ο̟οιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για την 

κατακύρωση του διαγωνισµού.  

ζ) Την ̟ροθεσµία υ̟ογραφής της/των σύµβασης/εων µε το φορέα 

̟ροµήθειας. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 

σύµβασης ̟ου ακολουθεί έχει µόνο α̟οδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ̟ροµηθευτής (ή ̟ροµηθευτές) στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί η ̟ροµήθεια, 

υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει στο Φορέα Προµήθειας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την 

ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης, για την υ̟ογραφή της/των σχετικής/ων 

σύµβασης/ων, ̟ροσκοµίζοντας εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 24 

της ̟αρούσας. Εφόσον η σύµβαση υ̟ογράφεται ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας των δέκα 

(10) ηµερών ̟ου αναφέρεται ̟αρα̟άνω, ο χρόνος ̟αράδοσης του κάθε ̟ροϊόντος ̟ρος 

̟ροµήθεια υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. Ο ̟ροµηθευτής 

µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες α̟ό 

την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Στην ̟ερί̟τωση όµως αυτή ο χρόνος 

̟αράδοσης των υλικών αρχίζει να υ̟ολογίζεται µετά α̟ό 10 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία 

κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. 
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4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή, η ανακοίνωση α̟ευθύνεται 

στον εκ̟ρόσω̟ό του στην Ελλάδα, εάν υ̟άρχει, σε αντίθετη ̟ερί̟τωση α̟οστέλλεται 

σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύ̟ηµα στον αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η 

̟ληρωµή στον ̟ροµηθευτή ̟ροβλέ̟εται να γίνει µε άνοιγµα ̟ίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης µ̟ορεί να κατατεθεί στον αντα̟οκριτή της Τρά̟εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, 

ενώ η εγγύηση συµµετοχής ̟αραµένει σε ισχύ και α̟οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και 

α̟οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει 

την σύµβαση, κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό 

γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Σύμβαση. 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι συµβάσεις α̟ό τον κάθε 

Φορέα Προµήθειας ξεχωριστά, µε διάρκεια 14 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή τους, µε βάση τους 

όρους της διακήρυξης αυτής, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος τους και υ̟ογράφονται α̟ό 

τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 2. Έκαστη σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 

̟ου τη συνοδεύουν (̟ου µε την ̟ροσφορά του α̟οδέχεται ο ανάδοχος) και την ̟ροσφορά 

του µειοδότη ̟ου έγινε α̟οδεκτή α̟ό το ∆ήµο, καθώς και τις τυχών τρο̟ο̟οιήσεις όρων ̟ου 

και α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν α̟οδεκτές. Έκαστη σύµβαση υ̟ογράφεται α̟ό 

το ∆ήµαρχο (ή τον εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτόν Αντιδήµαρχο) ή το Νόµιµο Εκ̟ρόσω̟ο 

έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου του ∆ήµου (Φορέα Προµήθειας) ανάλογα. 

3. Ο̟οιαδή̟οτε ̟αράδοση ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της ανάλογης σύµβασης δεν 

αναγνωρίζεται. 

4. Οι συµβάσεις δεν µ̟ορεί να ̟εριέχουν όρους αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία 

και ̟εριλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης.  

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα ̟ρόσω̟α ̟ου δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 

γ. Τα ̟ρος ̟ροµήθεια ̟ροϊόντα και την ̟οσότητα ανά είδος ̟ροϊόντος. 

δ. Το ̟οσό (̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ή/και τιµή ανά L ή kg) ̟ου έχει 

̟ροσφερθεί για κάθε ̟ροϊόν, ολογράφως και αριθµητικώς.  

ε. Τον τό̟ο, τον τρό̟ο και το χρόνο ̟αράδοσης του κάθε είδους ̟ροϊόντος. 
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στ. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του κάθε ̟ροϊόντος. 

ζ. Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής 

εκτέλεσης του αναδόχου και ρήτρες. 

η. Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρό̟ο ̟ληρωµής. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας. 

ια. Τον τρό̟ο  ̟αραλαβής των ̟ροϊόντων.  

ιβ. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα του κάθε ̟ροϊόντος, ή εάν αυτή ̟ου ̟αραδόθηκε, 

υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού ως ασήµαντο. Ε̟ισηµαίνεται ότι, ο ∆ήµος Πλατανιά καθώς και όλα τα ̟έντε 

(5) νοµικά του ̟ρόσω̟α, ήτοι οι φορείς ̟ροµήθειας, δεν είναι υ̟οχρεωµένοι να 

καταναλώσουν όλες τις αναγραφόµενες στον ̟ροϋ̟ολογισµό και στη σύµβαση ̟οσότητες 

ειδών, χωρίς εξ αυτού να ̟ροκύ̟τει καµία α̟ολύτως α̟αίτηση για α̟οζηµίωση του 

̟ροµηθευτή ή των ̟ροµηθευτών, α̟ό τις ο̟οίες τυχόν α̟αιτήσεις τους ̟αραιτούνται, µε 

µόνη την α̟οδοχή των όρων της διακήρυξης αυτής. Εφόσον όµως κριθεί σκό̟ιµη α̟ό το 

Φορέα Προµήθειας η ̟ροµήθεια του συνόλου των ̟οσοτήτων, ο αντίστοιχος µειοδότης 

υ̟οχρεούται να αντα̟οκριθεί στην α̟αίτηση του Φορέα Προµήθειας. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (̟οσοτικά και ̟οιοτικά) η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε. 

γ. Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις. 

δ. Εκ̟ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

6. Είναι δυνατή η ̟αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α̟ό 

συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την 

υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο 

µέτρο ̟ου δεν θα υ̟άρξει, κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου 

καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική ε̟ιβάρυνση, ήτοι ε̟αρκούν οι 

̟ροϋ̟ολογισθείσες ̟ιστώσεις,  των Νοµικών Προσώ̟ων του ∆ήµου. 
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ΑΡΘΡΟ 23: Δικαίωμα Προαίρεσης. 

Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη δεν ̟εριλαµβάνει δικαίωµα ̟ροαίρεσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 24: Εγγυήσεις. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα  ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 

µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορίου ̟ου 

κυρώθηκε µε τον Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το 

δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν ε̟ίσης να εκδίδονται α̟ό το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ή να ̟αρέχονται και 

µε γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ̟αρακατάθεση σ' αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. 

. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυ̟ωµένα στην Ελληνική, 

θα φέρουν την ε̟ισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille), ό̟ου α̟αιτείται, και θα 

συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 

α̟ορρί̟τονται. Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα ε̟ικρατεί η ελληνική 

διατύ̟ωση.  

Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα α̟ό το όργανο ̟ου τις εκδίδει και τον τύ̟ο ̟ου 

̟εριβάλλονται, ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υ̟. 

αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185 /23.03.1993) Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός 

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

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

28. α. Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για 

̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το ̟έντε τοις εκατό (2%), ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης 

δα̟άνης της/των Οµάδας/δων ̟ου συµµετέχουν συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανά̟τυξης της Ελληνικής Οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και 

άλλες διατάξεις.»  . Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται 

στο ∆ήµο Πλατανιά.  

Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη  του 

χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η διακήρυξη, ήτοι ε̟τά µήνες α̟ό την ηµεροµηνία 

λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).   

Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών 

της ένωσης και ̟εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών. 
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Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ̟ροσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες και δεν λαµβάνονται υ̟όψη.  

β. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ου αφορά τον ̟ροµηθευτή στον ο̟οίο κατακυρώθηκε η 

̟ροµήθεια, ε̟ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Στους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες ε̟ιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών α̟ό την 

κοινο̟οίηση σε αυτούς είτε της οριστικής α̟όφασης ̟ερί α̟όρριψης της ̟ροσφοράς τους 

α̟ό τα ε̟όµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής α̟όφασης 

κατακύρωσης της σύµβασης. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο (ή έκαστος)  ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί 

σε ̟οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το 

το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της 

Ελληνικής Οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»  

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 26, ̟αρ. 2 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός 

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

γ. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα Προµήθειας 

µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση και θα είναι εισ̟ρακτέα και ̟ληρωτέα στην Ελλάδα, 

θα διέ̟εται α̟ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ̟όκειται στην α̟οκλειστική δικαιοδοσία 

των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ. Η εγγύηση κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

ε. Ο/οι ̟ροµηθευτής/ες εγγυάται/ούνται µε την υ̟ογραφή της σύµβασης ότι τα 

καύσιµα ή/και λι̟αντικά ή/και χηµικά ̟ρόσθετα ̟ου θα ̟ροµηθεύσει/ουν θα 

αντα̟οκρίνονται ̟λήρως ̟ρος τους όρους των ̟ροδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και 

της ̟ροσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ̟οιότητας α̟αλλαγµένα α̟ό ξένα 

σώµατα, ̟ροσµίξεις κ.λ̟. και ότι είναι κατάλληλα α̟ό κάθε ̟λευρά για τη χρήση για την 

ο̟οία ̟ροορίζονται. Έκαστος Φορέας Προµήθειας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο̟οία θα 

ασκήσει όταν δια̟ιστώσει ότι ̟αραβιάζονται οι ̟αρα̟άνω διαβεβαιώσεις του ̟ροµηθευτή. 

Εφόσον α̟ό τη χρήση ακατάλληλου υλικού ε̟ήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξο̟λισµό 

ή/και και στα µηχανήµατα/οχήµατα, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δα̟άνες α̟οκατάστασης της βλάβης ̟ου ̟ροξένησε α̟ό το ακατάλληλο ̟ροϊόν, άλλως θα 

κατα̟ί̟τει υ̟έρ του Φορέα ̟ροµήθειας  η Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης. 
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στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και 

̟οιοτική ̟αραλαβή των καυσίµων ή/και λι̟αντικών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των 

τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µ̟ορεί να α̟οδεσµεύεται 

σταδιακά ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατά 

̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Εάν 

στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση 

γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και της εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25:  Δειγματοληψία. 

1.Με α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής (ΕΠ) έκαστου Φορέα Προµήθειας, µ̟ορεί 

να διενεργείται, ̟λέον του µακροσκο̟ικού ελέγχου, ̟οσοτικός και ̟οιοτικός (χηµικός) 

έλεγχος ανά ̟αραλαβή ή δειγµατολη̟τικά και θα αναγράφεται τούτο στο αντίστοιχο 

̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής, ό̟ου καλείται να ̟αραστεί εφόσον το ε̟ιθυµεί ο ̟ροµηθευτής. Ο 

̟οιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε α̟οστολή δειγµάτων στο Γενικό Χηµείο του κράτους µε 

δα̟άνη του ̟ροµηθευτή, ενώ θα λαµβάνονται αντιδείγµατα, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία και τα ισχύοντα ̟ρότυ̟α.  

2. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι ̟ροβλέψεις της µε αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργικής 

Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Παραλαβή των προϊόντων. 

1. Η διαδικασία ̟αραλαβής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους, η συγκρότηση έκαστης 

Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του Νόµου 

4024/2011, στο άρθρο 28 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»,  ως ισχύουν και 

στην κείµενη νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει τη λειτουργία έκαστου Φορέα Προµήθειας, α̟ό έκαστο 

φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

2. Η ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών 

̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο, α̟ό έκαστη σύµβαση, 

χρόνο, α̟ό τον κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 

27 της ̟αρούσης. 
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3. Ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής 

̟ροσκόµισης των ̟ροϊόντων. Εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν ειδο̟οιήσει έγκαιρα, τουλάχιστον 

̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα,  το ∆ήµο ή το Νοµικό Πρόσω̟ο για την ηµεροµηνία 

̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει τις ̟οσότητες των ̟ροϊόντων, ο συµβατικός χρόνος 

̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής είναι σε θέση να 

̟ροβεί στη διαδικασία ̟αραλαβής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει, εκτός α̟ό 

µακροσκο̟ική εξέταση και ελέγχους ̟ου διενεργούνται α̟ό άλλα όργανα ̟ου δεν ανήκουν 

στο ∆ήµο ή στα Νοµικά Πρόσω̟α, ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την 

ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης των ̟ροϊόντων και συντάσσεται ̟ρωτόκολλο 

̟ροσωρινής ̟αραλαβής α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, ενώ το οριστικό ̟ρωτόκολλο 

̟αραλαβής ή α̟όρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό 

τη σύµβαση ελέγχων και την κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου στην Ε̟ιτρο̟ή. 

4. Εάν η ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού 

̟ρωτοκόλλου δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µέσα στον χρόνο ̟ου 

ορίζεται α̟ό τη σύµβαση, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον 

̟αρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά α̟ό ειδική όχληση του ̟ροµηθευτή και δεν διενεργηθεί 

η σχετική ̟αραλαβή µέσα στην ̟ροθεσµία αυτή, µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του 

Φορέα Προµήθειας (∆ήµου ή Νοµικού Προσώ̟ου) και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική α̟όφαση 

του αρµοδίου οργάνου του φορέα ̟ροµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο)  µε βάση µόνο το θεωρηµένο α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία του φορέα ̟ροµήθειας 

α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την α̟όφαση αυτή, η α̟οθήκη του ∆ήµου ή 

του Νοµικού Προσώ̟ου εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους ̟ροϊόντος 

και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του 

̟ροµηθευτή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του οριστικού ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής στο Φορέα 

Προµήθειας, δεν α̟αιτείται να ληφθεί τέτοια α̟όφαση. 

5. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο ∆ήµος Πλατανιά ή /και τα νοµικά του ̟ρόσω̟α, έχουν και 

διατηρούν το δικαίωµα να ̟ραγµατο̟οιούν τους ̟ροβλε̟όµενους α̟ό τη σύµβαση 

ελέγχους α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στο Άρθρο 28, 

̟αράγραφος 10 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να 

συµµετάσχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την 

̟αραλαβή στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο και όταν: 
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α. Το καύσιµο ή το λι̟αντικό ή το χηµικό ̟ρόσθετο κρίνεται α̟ορρι̟τέο, ο 

̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, 

διαφορετικά υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το καύσιµο ή το λι̟αντικό ή το χηµικό ̟ρόσθετο ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις α̟ό τους 

όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µ̟ορεί να ̟αραληφθεί, ο ̟ροµηθευτής 

υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην α̟οκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην 

καταβολή ̟οσού ̟ου αντιστοιχεί σε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής τιµής, εφόσον 

α̟οφασισθεί ̟αραλαβή µε έκ̟τωση. Για τις δύο ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις εκδίδεται 

α̟όφαση του Γενικό Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, ύστερα α̟ό 

γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Ε̟ιτρο̟ής. 

γ. Η δευτεροβάθµια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σύµβαση για την ̟αραλαβή και συντάσσει σχετικό 

̟ρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Φορέα Προµήθειας. Ο̟οιαδή̟οτε 

ενέργεια ̟ου τυχόν έγινε α̟ό την αρχική Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται 

υ̟όψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης. 

 1. Ο (έκαστος) ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει τις ̟οσότητες του κάθε είδους 

καυσίµου ή/και λι̟αντικού ή/και χηµικού ̟ρόσθετου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 

τρό̟ο ̟ου ορίζεται σε έκαστη  σύµβαση. Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς 

καθυστέρηση α̟ό τη στιγµή ̟ου λαµβάνει την εντολή ̟ροµήθειας, να εφοδιάσει το ∆ήµο ή 

το έκαστο Νοµικό Πρόσω̟ο µε την ̟αραγγελθείσα ̟οσότητα των ̟ροϊόντων. Η ̟αράδοση 

των ̟οσοτήτων των καυσίµων ή/και λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνεται 

̟εριοδικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες του ∆ήµου ή έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου 

και κατό̟ιν εντολής του και σε ώρες ̟ου θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη 

̟ροµηθευτή και ̟αραλή̟τη -  µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνες µεταφοράς και ̟αράδοσης 

του ̟ροµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.   

2. Το ̟ετρέλαιο θέρµανσης θα ̟αραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες 

ανάγκες, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατό̟ιν υ̟όδειξης 

του φορέα, ο̟ουδή̟οτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πλατανιά ευρίσκονται 

αυτές. Η ̟αράδοση θα γίνεται κατό̟ιν συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία έκαστου 

Φορέα Προµήθειας, εντός 24 ωρών. 
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3. Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, θα γίνονται εντός 48 

ωρών ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα 

Προµήθειας.  Ειδικότερα ανά ανάλογη Οµάδα της ̟ροµήθειας ισχύει: 

 

Οµάδα 1:  

Φορείς ̟ροµήθειας:  ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος : - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός ̟ροσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών 

Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Βουκολιών. 

 

Οµάδα 2:  

Φορείς ̟ροµήθειας:  ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Είδος : - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός ̟ροσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου 

Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κολυµβαρίου. 

Οµάδα 3:  

Φορείς ̟ροµήθειας: 1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2. ΚΕ∆ΗΠ  

Είδος : - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός ̟ροσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων 

Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουσούρων. 

Οµάδα 4:  

Φορείς ̟ροµήθειας: 1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2. ΚΕ∆ΗΠ  3.∆ΕΥΑΒΑ  

Είδος : - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη  

Γεωγραφικός ̟ροσδιορισµός:- ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά 

Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατανιά. 

 . Οµάδα 5:  

Φορείς ̟ροµήθειας: 1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2. ΚΕ∆ΗΠ  3.∆ΕΥΑΒΑ 4.ΝΠ∆∆ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Είδος : - Πετρέλαιο Θέρµανσης 
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Η ̟αράδοση των καυσίµων Θέρµανσης θα   ̟αραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις 

̟ροκύ̟τουσες ανάγκες, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, 

κατό̟ιν υ̟όδειξης του φορέα, ο̟ουδή̟οτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 

Πλατανιά ευρίσκονται αυτές.  

. Οµάδα 6:  

Φορείς ̟ροµήθειας: 1. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2. ∆ΕΥΑΒΑ   

Είδος : - Λι̟αντικά-Χηµικά Πρόσθετα 

Η ̟αράδοση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες, έ̟ειτα α̟ό 

αίτηµα του φορέα ̟ροµήθειας και ̟αράδοση εντός δύο εργάσιµων ηµερών ό̟ου 

υ̟οδειχθεί α̟ό το αρµόδιο τµήµα.  

 

5. Για κάθε ̟οσότητα ̟ροϊόντος ̟ου ̟αραδίδεται θα εκδίδεται ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

και  ύστερα συγκεντρωτικό τιµολόγιο ̟ου θα αφορά τα δελτία α̟οστολής για κάθε µήνα και 

-εάν ̟ρόκειται για καύσιµα για αυτοκινούµενα οχήµατα ή µηχανήµατα έργου- ανά 

̟ινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινούµενου, ενώ εάν ̟ρόκειται για καύσιµα ̟ου 

̟αραδόθηκαν σε δεξαµενή κτιριακής εγκατάστασης, ανά κτιριακή εγκατάσταση.  

6. Ο (έκαστος) ̟ροµηθευτής είναι υ̟οχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα 

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύ̟τει τις 

ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώ̟ων του κατά ̟ροτεραιότητα σε ̟εριόδους 

α̟εργιών.  

7. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου του 

Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά α̟ό γνωµοδότηση 

της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, να ̟αρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα 

α̟ό σχετικό αίτηµα του ̟ροµηθευτή ̟ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης δεν είναι 

µεγαλύτερος α̟ό τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου 

οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά α̟ό 

γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να ̟αρατείνεται µέχρι του 1/2 

αυτού. Το χρονικό διάστηµα α̟ό την υ̟οβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου ̟αράδοσης, δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο α̟ό το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού 

χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, οι ̟οσότητες των ̟ροϊόντων  δεν 

̟αραλαµβάνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της α̟όφασης σχετικά 

µε αιτηθείσα ̟αράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του ̟ροµηθευτή υ̟οβλήθηκε έγκαιρα. Ο 

̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης 
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και δεν υ̟οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα ̟αράτασής του ή έληξε ο ̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος, χωρίς να ̟αραδώσει τις ̟οσότητες των καυσίµων ή/και λι̟αντικών ή/και χηµικών 

̟ρόσθετων. 

8. Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί το Φορέα ̟ροµήθειας, το χώρο υ̟οδοχής 

των ̟ροϊόντων και την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα ̟ου ̟ροτίθεται να 

̟αραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η 

ηµέρα και ώρα ̟αράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

9. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των ̟ροϊόντων όλων των Οµάδων Προµήθειας 

µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή 

∆ιοικητικό Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. Μετάθεση γίνεται σε ̟ερί̟τωση σοβαρότατων λόγων ̟ου συνιστούν 

αντικειµενική αδυναµία εµ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε 

̟ερι̟τώσεις ̟ου συντρέχουν λόγοι ̟ου συνιστούν ανωτέρα βία. Στις ̟ερι̟τώσεις 

µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - ̟αράδοσης, δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28: Κυρώσεις 

1. Για κάθε γενικά ̟αράβαση α̟ό τον ̟ροµηθευτή, για ̟αράβαση των όρων της 

σύµβασης ό̟ως καθορίζονται α̟ό αυτή και για συµ̟εριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά 

ήθη και τις αρχές της καλής ̟ίστης µε α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου (Οικονοµική 

Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Πλατανιά ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Προµήθειας), κατό̟ιν 

γνωµοδότησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται στο Ν. 2286/95, και στην υ .̟ αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργική Α̟όφαση «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», δηλαδή η 

σύσταση, ̟ρόστιµο, κήρυξη έκ̟τωτου α̟ό όλη τη σύµβαση. 

2. Εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση.  

α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα, ή κά̟οια εξ’ αυτών, ̟ροϊόντα ̟αραδοθεί/ουν ή 

αντικατασταθεί/ουν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ό̟ως διαµορφώθηκε µε 

τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, εκτός 

των τυχόν ̟ροβλε̟οµένων, κατά ̟ερί̟τωση, κυρώσεων ε̟ιβάλλεται και ̟ρόστιµο 

̟ου υ̟ολογίζεται ως εξής: 

i. Για καθυστέρηση, ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν 

υ̟ερβαίνει το 1/2 του µέγιστου ̟ροβλε̟όµενου, α̟ό το άρθρο 27 της 

̟αρούσας, χρόνου ̟αράτασης, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 2,5% ε̟ί της 
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συµβατικής αξίας της ̟οσότητας του κάθε είδους ̟ου ̟αραδόθηκε 

εκ̟ρόθεσµα. Εάν κατά τον υ̟ολογισµό του µισού του χρόνου ̟αράτασης 

̟ροκύ̟τει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

ii. Για καθυστέρηση, ̟ου υ̟ερβαίνει το 1/2 του ̟αρα̟άνω χρονικού 

διαστήµατος, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της 

̟οσότητας του κάθε είδους ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα. 

β. Τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση, ̟οσοστά ̟ροστίµων υ̟ολογίζονται στη 

συµβατική αξία του ̟ροϊόντος ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α. 

3. Εφόσον µε την α̟όφαση κήρυξης του ̟ροµηθευτή ως εκ̟τώτου, ̟αρέχεται σ’ 

αυτόν η δυνατότητα να ̟αραδώσει τα ̟ροϊόντα µέχρι την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας 

του διαγωνισµού ̟ου διενεργείται εις βάρος του, ε̟ιβάλλεται συνολικά ̟ρόστιµο για 

εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ίσο µε ̟οσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα α̟ό την 

ηµεροµηνία ̟αράδοσης µέσα στο ̟αρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην ̟ερί̟τωση αυτή 

ισχύουν και τα αναφερόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. Εάν ο έκ̟τωτος ̟αραδώσει τα 

̟ροϊόντα, ο διαγωνισµός ή τα α̟οτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε α̟όφαση του 

αρµόδιου οργάνου, ύστερα α̟ό την οριστική ̟αραλαβή των ̟ροϊόντων. 

4. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής 

̟οσότητας των ̟ροϊόντων, µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση 

της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε 

άλλα ̟ου να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου 

ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Εάν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ̟οσότητα των 

̟ροϊόντων ̟ου α̟ορρίφθηκε µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.  

5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου καθυστερήσει ο Προµηθευτής να ̟αραδώσει τα είδη ή 

̟αραλείψει να ̟άει ορισµένα ή δεν τα ̟αραδώσει καθόλου ή σε ̟ερί̟τωση οριστικής 

α̟όρριψης των ειδών και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα ̟ροθεσµία τότε ο Φορέας 

Προµήθειας µ̟ορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα ̟ροϊόντα α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο 

ο̟ότε η τυχόν ε̟ι̟λέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου 

εµ̟ορίου της αγοράς καθώς και άλλη ̟ρόσθετη δα̟άνη ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την αιτία 

αυτή, βαρύνουν τον Προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του. 

6. Εφόσον α̟ό τη χρήση του ακατάλληλου ̟ροϊόντος ε̟ήλθε φθορά στο 

µηχανολογικό εξο̟λισµό και στα µηχανήµατα του Φορέα Προµήθειας, ο ̟ροµηθευτής 

υ̟οχρεούνται να αναλάβει όλες τις δα̟άνες α̟οκατάστασης της βλάβης ̟ου ̟ροξένησε α̟ό 

το ακατάλληλο ̟ροϊόν. Ε̟ι̟λέον, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου µ̟ορεί να του 

ε̟ιβληθεί ̟ρόστιµο, το ο̟οίο οφείλει να καταβάλει ως α̟οζηµίωση ̟ρος το Φορέα 
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Προµήθειας για τη βλάβη ̟ου ̟ροκάλεσε. Αν ο ̟ροµηθευτής δεν καταβάλει το ̟ρόστιµο 

κηρύσσεται έκ̟τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ̟ειες. 

7. Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου, γίνεται µε ̟αρακράτηση α̟ό το ̟οσό ̟ου έχει να 

λαµβάνει ο ̟ροµηθευτής ή σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση 

κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν καταθέσει το 

α̟αιτούµενο ̟οσό. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών το ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται αναλογικά 

σε όλα τα µέλη της ένωσης.  

8. Οι ̟αρα̟άνω κατά του ̟ροµηθευτή/ών κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση 

δίωξης εφόσον η ̟αράβαση α̟οτελεί ̟αράλληλα και αξιό̟οινο αδίκηµα ό̟ως και για κάθε 

άλλη αξίωση των φορέων κατά του ̟ροµηθευτή για ο̟οιοδή̟οτε νόµιµο λόγο και αν 

̟ροκύψει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

1. Ο ̟ροµηθευτής ̟ου δεν ̟ροσέρχεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε να 

υ̟ογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση 

̟ου έγινε στο όνοµα του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτή, µε α̟όφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την 

σύµβαση, εφόσον δεν ̟αρέδωσε τις ̟οσότητες των ̟ροϊόντων ή δεν τηρήθηκαν όσα 

̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 26 και 27 της ̟αρούσας ή αν καταστεί υ̟ότρο̟ος µε την 

̟ροµήθεια ακατάλληλων ̟ροϊόντων, µε όλες τις νόµιµες συνέ̟ειες. 

3. Κατά τα λοι̟ά σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος 

ε̟ιβάλλονται σ΄ αυτόν,  οι κυρώσεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υ̟. αριθµ. 

11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)». 

4. Ο ̟ροµηθευτής δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση, όταν: α. Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή ̟αραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.   β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 30: Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις. 

         1. Η αξία της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται α̟ό 

έκαστο Φορέα Προµήθειας µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, µετά των σχετικών δικαιολογητικών ̟ληρωµής τα ο̟οία 

είναι: 

α) Τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή (στην ̟ερί̟τωση ̟ου αφορά ̟ροµήθεια υγρών 

καυσίµων, το τιµολόγιο ̟ρέ̟ει να είναι θεωρηµένο α̟ό τη ∆/νση Ανά̟τυξης -  

τµήµα  Εµ̟ορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, µε τη µέση τιµή λιανικής των 

̟ροϊόντων, την ηµεροµηνία ̟αράδοσης), ̟ου να αναφέρει την ένδειξη 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, και, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, 

εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ροµηθευτή. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής & ̟οιοτικής ̟αραλαβής (ή σε ̟ερί̟τωση 

αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, θεωρηµένο α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στην 

α̟οθήκη του Φορέα Προµήθειας ό̟ως ορίζεται στα άρθρα 29 και 36  της υ̟. αριθµ. 

11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)». 

γ) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ̟ερί µη οφειλής του ̟ροµηθευτή. 

δ)Βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Πλατανιά ̟ρωτότυ̟η ή α̟λό 

αντίγραφο αυτής ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο 

βρίσκεται στο ∆ήµο Πλατανιά και µετά την ολοκλήρωση όλων των α̟αιτούµενων 

α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται, κατά ̟ερί̟τωση ανάλογα µε το 

Φορέα Προµήθειας και το ̟ροµηθευόµενο είδος,  στις εξής κρατήσεις: 

i. υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ̟οσοστό 0,10% η ο̟οία 

κράτηση υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων για 

κάθε αρχική, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατική σύµβαση αξίας άνω των 2500 ευρώ 

(άρθρο 4 ̟αρ. 3 Ν 4013/11, ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αρ. 2β του άρθρου 

238 του Ν 4072/2012), 

ii. φόρου εισοδήµατος καυσίµων σε ̟οσοστό 1% ή φόρου εισοδήµατος ̟ροµηθειών 4 % 

(κατά ̟ερί̟τωση), 

iii. υ̟έρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΕΑ∆Υ  ̟οσοστό 1,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού  (κατά 

̟ερί̟τωση), 
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iv. υ̟έρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΠ∆Υ   ̟οσοστό 0,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού  (κατά 

̟ερί̟τωση), 

[Σηµείωση: Στις ̟ροµήθειες καυσίµων κίνησης των υ̟ηρεσιακών οχηµάτων οι 

κρατήσεις υ̟έρ των ασφαλιστικών ταµείων -iii και iv -  ε̟ιβαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή (άρθρο 6 ̟αρ. 15 ν. 4071/2012).] 

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

τιµολογίου. 

Οι ̟αρα̟άνω κρατήσεις υ̟ολογίζονται κάθε φορά ε̟ί της καθαρής αξίας των τιµολογίων.   
 

2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την 

αναθέτουσα αρχή (Φορέας ̟ροµήθειας) τριάντα (30) ηµέρες µετά την υ̟οβολή του 

τιµολογίου ̟ώλησης,  η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 

Πρώτο, ̟αράγραφος Ζ: ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές 

συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής των 

νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον συµβασιούχο, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για 

την καθυστέρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 31: Λύση - Καταγγελία Σύμβασης 

Έκαστος Φορέας Προµήθειας δικαιούται να καταγγείλει τις Συµβάσεις, σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό 

τις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

α) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, δεν υλο̟οιούν την σύµβαση µε  τον 

τρό̟ο ̟ου ορίζεται σε  αυτή, ̟αρά την ̟ρος τούτο όχληση της υ̟ηρεσίας, 

β) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, εκχωρούν τη σύµβαση ή αναθέτουν 

εργασίες υ̟εργολαβικά χωρίς την άδεια του Φορέα Προµήθειας, 

γ) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, ̟τωχεύσουν ή τεθούν υ̟ό 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή γίνουν ̟ράξεις αναγκαστικής 

εκτέλεσης σε  βάρος τους, στο  σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των ̟εριουσιακών τους 

στοιχείων, 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη α̟όφαση κατά του αναδόχου ̟ροµηθευτή ή των αναδόχων 

̟ροµηθευτών για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του ε̟αγγέλµατος τους ή για κά̟οιο 

α̟ό τα οικονοµικά εγκλήµατα,  και 

ε) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση, στην ο̟οία, ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή και οι ανάδοχοι 
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̟ροµηθευτές ̟αραβιάζουν και αθετούν όρους της σύµβασης ̟ου υ̟ογράφηκε µε τους 

φορείς ̟ροµήθειας, καθώς και στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32:Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Λόγω του ύψους της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης η νοµιµότητα της ̟αρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υ̟ό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Για το σκο̟ό του ελέγχου ο ∆ήµος θα υ̟οβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο ή/και 

Ε̟ίτρο̟ο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα 

και τα στοιχεία καθώς και ανυ̟όγραφα τα σχέδια των συµβάσεων. Εάν ο έλεγχος α̟οβεί 

αρνητικός για κά̟οιο σχέδιο σύµβασης, η αντίστοιχη σύµβαση δεν θα υ̟ογραφεί, χωρίς να 

̟ροκύ̟τει ουδέν δικαίωµα α̟οζηµίωσης ̟ρος τους υ̟οψήφιους αναδόχους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33: Διαφορές διακήρυξης – θεσμικού πλαισίου 

1. Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην ̟αρούσα διακήρυξη ή έχει ασάφεια ισχύουν οι 

διατάξεις του ̟.δ. 60/2007, του ν. 2286/1995, της µε αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργικής 

Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του ν. 3852/2010  ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και 

ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: Δημοσιότητα της Διακήρυξης- Δαπάνες 

1. Περίληψη της ̟αρούσας διακήρυξης α̟οστάλθηκε 03 / 10 / 2014 στο τεύχος των 

δηµοσίων συµβάσεων (TED) της Ε̟ίσηµης Εφηµερίδας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, θα 

α̟οσταλθεί στις 07/10/2014 στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως, καθώς ε̟ίσης, σύµφωνα µε το ν. 3548/2007, θα α̟οσταλθεί στις 

07/10/2014 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες  και µια εβδοµαδιαία  

εφηµερίδες του Νοµού Χανίων, εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου. 

Περίληψη της ̟αρούσας Προκήρυξης έχει α̟οσταλεί σε ε̟ιµελητήρια και λοι̟ούς 

φορείς.  
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Ε̟ίσης, ̟ερίληψη της ̟αρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο κατάστηµα του 

∆ήµου Πλατανιά και στα γραφεία έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου, στην ιστοσελίδα 

www.platanias.gr και στο διαδικτυακό τό̟ο et.diavgeia.gov.gr. 

Ε̟ίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.platanias.gr) είναι διαθέσιµο 

και το ̟λήρες κείµενο των συµβατικών τευχών της ̟αρούσας. 

2. Τα έξοδα δηµοσίευσης της ̟ερίληψης της ∆ιακήρυξης στον ελληνικό τύ̟ο, τα 

κηρύκεια και τα λοι̟ά έξοδα της δηµο̟ρασίας, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, βαρύνουν και θα 

καταβάλλονται σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟ό τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου 

ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων ̟αραστατικών, 

σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, ό̟ως ισχύει. ∆εν είναι 

δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη α̟αίτηση του ̟ροµηθευτή για ε̟ι̟λέον καταβολή 

α̟οζηµιώσεως σ' αυτόν για τις ̟αρα̟άνω δα̟άνες. Ε̟ειδή στη ∆ιακήρυξη, καθώς και στην 

̟ερ. β της ̟αρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους 

να καταθέσουν ̟ροσφορά σε µία οµάδα ή ̟ερισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του 

∆ιαγωνισµού, οι δα̟άνες των δηµοσιεύσεων θα ε̟ιµερίζονται ̟οσοστιαία, ανάλογα µε την 

αξία του αρχικού ̟ροϋ̟ολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού ̟ου κατακυρώθηκε στον 

κάθε ένα ̟ροµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε ότι, την υ̟οχρέωση της δα̟άνης για 

∆ηµοσίευση των οµάδων του διαγωνισµού ̟ου δεν υ̟άρξει ανάδοχος, θα την έχει ο ∆ήµος 

Πλατανιά. 

 

 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  -  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης 
και βενζίνης αµόλυβδης & λιπαντικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών:  

I. Του ∆ήµου Πλατανιά 
II. Της ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.) 

Νοµού Χανίων 
III. Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά (Ν.Π.∆.∆.) 
IV. Της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά (Κ.Ε.∆.Η.Π.) 
V. Της Α΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 

VI. Της Β’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Πλατανιά 
 

µέσω ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε σφραγισµένες προσφορές και 

µε κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το 

προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά 

καύσιµα και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα υγροποιηµένα καύσιµα (υγραέριο), τα 

λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα. 

Συµπληρώνεται ανάλογα µε την ΟΜΑ∆Α Προµήθειας για την οποίο υποβάλλεται 

προσφορά 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  -   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Της επιχείρησης……………………………………………………………………………………………. 

έδρα:∆ήµος………..….….…….,οδός…………….……..….….…….,αριθµός …….………………  

τηλέφωνο:…….……..……………….….…..………………τηλεοµοιότυπο(fax):……………………
 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  

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

 

α/α Είδος Φορέας Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία, 
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, 

κ.λ̟.) 

 Παρατηρήσεις 

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 
δηµοτικών οχηµάτων 
της δε Βουκολιών  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  

1.2 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων δηµοτικών 
οχηµάτων της δε 
Βουκολιών 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

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

 

α/α Είδος Φορέας 

Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία, 
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, 

κ.λ̟.) 

Παρατηρήσεις 

2.1 Πετρέλαιο κίνησης 
δηµοτικών οχηµάτων 
της δε Κολυµβαρίου  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 
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2.2 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων  δηµοτικών 
οχηµάτων της δε 
Κολυµβαρίου 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

  

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

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

 

α/α Είδος Φορέας 

Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία, 
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, 

κ.λ̟.) 

Παρατηρήσεις 

3.1 Πετρέλαιο κίνησης 
δηµοτικών οχηµάτων 
της δε Μουσούρων 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

 

3.2 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων δηµοτικών 
οχηµάτων της δε 
Μουσούρων  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  

3.3 Βενζί νη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ  

ΚΕ∆ΗΠ   

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

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

 

α/α Είδος Φορέας 

Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία, 
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, 

κ.λ̟.) 

 Παρατηρήσεις 

4.1 Πετρέλαιο κίνησης 
δηµοτικών οχηµάτων 
της δε Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ
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ΙΑ 

4.2 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων δηµοτικών 
οχηµάτων της δε 
Πλατανιά  

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝ

ΙΑ 

  

4.3 Πετρέλαιο κίνησης 
οχηµάτων ∆ΕΥΑΒΑ 

∆ΕΥΑΒΑ   

4.4 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχηµάτων 
∆ΕΥΑΒΑ 

∆ΕΥΑΒΑ   

4.5 Βενζίνη αµόλυβδη 95 
οκτανίων οχήµατος 
ΚΕ∆ΗΠ 

∆ΕΥΑΒΑ   

 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 5: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

(CPV:  09100000-0: 09135100-5) 

 

α/α Είδος Φορέας 

Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική 

ονοµασία, ̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου 
̟ροϊόντος, κ.λ̟.) 

Παρατηρήσεις 

5.1 Πετρέλαιο θέρµανσης 
δηµοτικών κτιρίων 
Πλατανιά 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  

5.2 Πετρέλαιο θέρµανσης 
∆ΕΥΑΒΑ 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  

5.3 Πετρέλαιο θέρµανσης 
ΚΕ∆ΗΠ 

ΚΕ∆ΗΠ   
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5.4 Πετρέλαιο θέρµανσης 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠ∆∆   

5.5 Πετρέλαιο θέρµανσης 
Α΄βαθµιας Σχολικής 
Ε̟ιτρο̟ής Σχολική 

Ε̟ιτρο̟ή 
Α΄/θµιας 

Εκ̟αίδευσης 
∆ήµου 

Πλατανιά 

  

5.6 Πετρέλαιο θέρµανσης 
Β΄βαθµιας Σχολικής 
Ε̟ιτρο̟ής Σχολική 

Ε̟ιτρο̟ή 
Β΄/θµιας 

Εκ̟αίδευσης 
∆ήµου 

Πλατανιά 

  

 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α 6: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
(CPV: 09211000-1, 24900000-3: 24957000-7) 

 

α/α Είδος 

Προσφερόµενη Προδιαγραφή  
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική 

ονοµασία, ̟ροδιαγραφές 
̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.) 

 Παρατηρήσεις 

6.1.1. 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων 
ISO-VG-46 µε ενισχυµένη θερµική 
σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, 
αντιαφριστικές, αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

  

6.1.2 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων 
ISO-VG-46 µε ενισχυµένη θερµική 
σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες µε µεγάλη αντοχή σε 
υψηλές πιέσεις. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 
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6.2 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο 
γρασαδόρου 400 γρ., µε βάση λιθίου 
για ποικίλες εφαρµογές σε ρουλεµάν 
και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 
συσκευασία κυλινδρική πλαστική για 
πιστόλι γρασαδόρου 

  

6.3 

Βαλβολίνη 80W/90 API GL5, 80W-
90, πολύτυπο λιπαντικό οδοντωτών 
τροχών µε διαβάθµιση ιξώδους κατά 
API GL4/GL5. 

Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

  

6.4.1 

SAE 15W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων 
µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
15W-40 µε ένδειξη υψηλής απόδοσης. 
Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 

  

6.4.2 

SAE 15W-40 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων 
µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
15W-40 µε ένδειξη υψηλής απόδοσης. 
Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

  

6.5 

SAE 20W-50 – Λιπαντικό πολύτυπο 
πετρελαιοκινητήρων –βενζινοκινητήρων 
µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE : 
20W-50 µε ένδειξη υψηλής απόδοσης. 
Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

  

6.6 

Λάδι αξόνων και διαφορικών 
περιορισµένης ολίσθησης 
(ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear 
Oil HP Plus), τρικουβέρτο κλπ 
περιορισµένης ολίσθησης, 
ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear 
Oil HP Plus)(υγρό πολλαπλών 
χρήσεων ειδικές για JCB) . Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

  

6.7 

Λάδι ιδοδύναµο / τύπου JCB HP 15 
(φρένων)  
Λάδι σασµάν µηχανήµατος έργου 
τύπου JCB ISO-VG15 ή αναλόγου 
τύπου (φρένων) . Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

 

  

6.8 

Λάδι σασµάν, ισοδύναµου τύπου JCB 
HP ATF. Σε δοχεία συσκευασίας έως 
20 L 

 

  

  6.9 

Λάδι  σασµάν, ισοδύναµου τύπου 
JCB fluid EP 10W. 
Λάδι σασµάν µηχανήµατος έργου 
ισοδύναµου τύπου JCB fluid EP 10W. 
Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 
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6.10 

Λάδι SAE 10W Μονότυπο λιπαντικό µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 10W για 
λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού 
µηχανήµατος. ∆οχείο 1 λίτρου 

 

  

6.11 

Βαλβολίνη Πολύτυπο λιπαντικό 

οδοντωτών τροχών συνθετικό µε 

διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 75W/90 

API – GL5, προοριζόµενο για κιβώτιο 

ταχυτήτων πολυµηχανήµατος. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

 

  

6.12 

Βαλβολίνη SAE 220 API GL5, 
Βαλβολίνη ISO - VG 220, πολύτυπο 
λιπαντικό οδοντωτών τροχών µε 
διαβάθµιση ιξώδους. Σε δοχεία 
συσκευασίας έως 20 L 

  

6.13 

ΛΑ∆Ι SAE 30W για λίπανση µηχανής 
χορτοκοπτικού συσκευασία κιβωτίου µε  
δοχεία του ενός λίτρου. Μονότυπο 
λιπαντικό µε διαβάθµιση ιξώδους κατά 
SAE 30 W για λίπανση µηχανής φορητού 
χορτοκοπτικού µηχανήµατος 

 

  

  6.14.1 

Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών 
εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων 
για χρήση µε σηµείο πήξεως µε όριο 
max −25°C µε αντιπαγετική, 
αντιθερµική και αντιδιαβρωτική 
προστασία. Σε δοχεία συσκευασίας 
έως 20 L 

  

6.14.2 

Υγρό κυκλώµατος ψύξης µηχανών 
εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιµων 
για χρήση µε σηµείο πήξεως µε όριο 
max −25°C µε αντιπαγετική, 
αντιθερµική και αντιδιαβρωτική 
προστασία. Σε δοχεία συσκευασίας 
έως 20 L 

  

6.15 

AdBlue, µη τοξικό διάλυµα ουρίας 
σκοπός του οποίου είναι η µείωση της 
εκποµπής καυσαερίων από βαρέα 
οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες 
Συσκευασία: ∆ΟΧ 10LT   
Εγκρίσεις - Προδιαγραφές : DIN 
70070 ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ EURO 4,EURO 5 

  

 
 
 

(Ηµεροµηνία)  ……./……/…………. 
 
 
 

                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ονοµατε̟ώνυµο –υ̟ογραφή - σφραγίδα) 


