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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη SUPER,αµόλυβδη, 

πετρέλαιο Θέρµανσης και Κίνησης) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ  

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ . 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Την µε αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 

2. Το άρθρο 158 παρ. δ του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

3. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β) : Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 

χορηγητών - προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.),  

4. 4. Τον Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

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

της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

5. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις 

6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 

(Ει 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 



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

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 

Νοεµβρίου 2005. 

8. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές». 

9. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ 

10. Την υπ’αρ. EM 4670/09-12-2010 απόφαση Νοµάρχη Χανίων περί χορήγησης εξουσιοδότησης 
στους ΟΤΑ Ν. Χανίων για τη διενέργεια διαγωνισµών, για την ανάδειξη χορηγητών ειδών 
τροφίµων, αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες τους κατά το 
έτος 2011 

11. Την µε αρ.  αριθµό 361/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων για τον καθορισµό 

των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «υγρών καυσίµων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

12. Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

                                      

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

                                

 ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

καυσίµων (Βενζίνη SUPER,αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης) για τις ανάγκες 

των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων του ∆ήµου µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε 

φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στο νοµό Χανίων για τα καύσιµα. 

Η προµήθεια καυσίµων είναι προϋπολογισµού 313.162,50 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε 

τους ακόλουθους όρους: 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

 1. Η προµήθεια καυσίµων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ευρώ 254.603,66 και επιπλέον 

Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 313.162,50 ευρώ. 

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη για το σύνολο του ∆ήµου Χανιών, για 

ένα ηµερολογιακό έτος είναι:  

Βενζίνη (όλων των τύπων)  :    53.797 λίτρα προϋπολογισθείσας αξίας   102.213,12 €. 

Πετρέλαιο κίνησης                :  105.458 λίτρα προϋπολογισθείσας αξίας   189.824,38 €. 

Πετρέλαιο θέρµανσης            :   11.737  λίτρα προϋπολογισθείσας αξίας    21.125,00 €. 

 

 



3. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους 

οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011 και 2012 µέχρι τη διενέργεια του επόµενου 

δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού.  

ΆΡΘΡΟ 2 

          Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι: α)  η 

παρούσα προκήρυξη, β) Οι τεχνικές προδιαγραφές γ) τεχνική περιγραφή & ο ενδεικτικός 

προϋπολογισµός, δ) έντυπο προσφοράς  

ΆΡΘΡΟ 3 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων(Κυδωνίας 29, τκ. 73100 Χανιά) , στις 
01/08/2011 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 9,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
ενώπιον της αρµόδιας  επιτροπής διαγωνισµού . 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού – Πληροφορίες 

1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω 

υπαλλήλους: 

α) Μιχάλη Χατζηκυριάκου, πρόεδρος   

β) Βαρβάρα Κουροµιχελάκη, µέλος  

γ) ∆ηµήτρη Σασλή, µέλος   

             2. Τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής αντίστοιχα:  

α) Αλεξία Λακιωτάκη  

β) Τσιµπεράκη Στέλλα 

γ) Ιωάννη Ντουσάκη 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εµπορικό       

επάγγελµα, που είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού. 

β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νοµικών προσώπων  

όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε µε θεωρηµένη εξουσιοδότηση 

µε το γνήσιο της υπογραφής είτε µε ειδικό πληρεξούσιο. 

γ. Συνεταιρισµοί. 

δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 



 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση καυσίµων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την 

προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 

προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται 

όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο 

ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν 

µε ποινή αποκλεισµού εις διπλούν: 

Α) ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύµφωνα µε την 1η 

παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 

Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση 

που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της διακήρυξης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς 

προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το 

µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

β. Υπογεγραµµένο πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: 

«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, 

όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 

µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί 

η συµµετοχή µας σε διαγωνισµού του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. και  ότι δεν υφίστανται νοµικοί 

περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης» 

δ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

ε. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

στ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 



υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων 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 εταιρειών  για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 

στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε 

απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την 

χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα 

δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση 

προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 

όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα 

βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε 

τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.  

ζ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (δ) και (ε) του 

παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο 

επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

θ.  Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που 

θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων 

ι. τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών 

 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

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

θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύµφωνα µε την 1η 

παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 

Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση 

που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς 

προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το 

µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

β. Υπογεγραµµένο πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 



γ. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: 

«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, 

όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 

µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί 

η συµµετοχή µας σε διαγωνισµού του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. και  ότι δεν υφίστανται νοµικοί 

περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης» 

δ.    Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού 

µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει 

από το καταστατικό της εταιρίας.  

ε.   Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

στ.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους 

έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ζ.   Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους 

στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

η.  Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που 

θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων 

θ. τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών 

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρηµένα από την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 

έχουν οι νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος 

και ο διευθύνων σύµβουλος . Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Η 

εκπροσώπηση, στις προσωπικές εταιρείες, θα πρέπει να γίνεται προσκοµίζοντας πιστοποιητικό από 

το Πρωτοδικείο περί µη µεταβολών του καταστατικού τους, µε αντίγραφο του καταστατικού και τις 

τροποποιήσεις του. Στις δε κεφαλαιουχικές, θα πρέπει να προσκοµίσουν πάλι αντίγραφο καταστατικού 



µε τις νόµιµες τροποποιήσεις του, και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις 

πέραν από αυτές.  

-Ακριβές αντίγραφο καταστατικού ( νόµιµα θεωρηµένο) 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Υπογεγραµµένο πίνακα  µε τα περιεχόµενα  δικαιολογητικά. 

β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: 

«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, 

όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 

µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο 

ποσοστό έκπτωσης  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί 

η συµµετοχή µας σε διαγωνισµού του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. και  ότι δεν υφίστανται νοµικοί 

περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης» 

γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 

δ. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (ε)  & (στ) του εδαφίου 1 Έλληνες Πολίτες του παρόντος άρθρου.   

στ. Τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών . 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

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

ένωση. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους 

οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

δ. Αντίγραφο συµφωνητικού τους θεωρηµένο από αρµόδια ∆ΟΥ. 

ε. Τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών 

6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση 

των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα 

ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων. 

Επίσης, εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει 



να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - 

συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.  

β. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα 

κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 

εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες 

του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή 

και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 

γ ∆ήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των 

προϊόντων της, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των 

προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής και τις υπεύθυνες 

δηλώσεις, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 

υπηρεσία που ενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους – για όσα αναγράφεται η 

διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίµηνο από την έκδοση τους 

εκτός από το πιστοποιητικό του επιµελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 µήνες πριν την 

διενέργεια του διαγωνισµού – θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες µε τα πλήρη στοιχεία των 

συµµετεχόντων. 

 Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο 

της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. Οι Ανώνυµες Εταιρείες 

εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο, απαιτείται σχετική απόφαση ∆.Σ., οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες 

και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή 

ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες 

οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία 

θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό 

του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε 

µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

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

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

που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  



Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, 

αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του δηλούντος. 

 

Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία εκτός από το µη οφειλής προς το 

∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως 

γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

       

Β) Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετείται   µικρότερος κλειστός, καλά σφραγισµένο 

υποφάκελος µε την  οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα επί ποινή αποκλεισµού. Απ' έξω 

ο υποφάκελος θα γράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στον  

κυρίως φάκελο. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1.  Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις 

01/08/2011  ηµέρα ∆ευτέρα από ώρα 09:30 πµ µέχρι και 10:00 πµ. 

2.  Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδροµείο ή και µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία µας µέχρι την 

προηγούµενη εργάσιµη  ηµέρα του διαγωνισµού. Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στην 

γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής µε απόδειξη µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν 

τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε 

τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 

πώλησης του είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στο Νοµό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του τµήµατος Αγοράς και Ανταγωνισµού της 

∆ιεύθυνσης Εµπορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται σε σταθερές τιµές ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν 

αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή 

κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους 

καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση τις Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον 

οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίµων ή τις τεχνικές λύσεις 

που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

5. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων 

του κάθε είδους καυσίµου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος 

καυσίµου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

6. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 

προµήθεια καυσίµων είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που 

αναφέρονται µόνο για ένα είδος καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα 

του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

είδος καυσίµου. 

8. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα έχουν δικαίωµα να καταθέσουν προσφορά για 

καύσιµα κίνησης µόνο ανά ∆ηµοτική Ενότητα παράδοσης των καυσίµων ξεχωριστά ή για όλες 

τις δηµοτικές ενότητες. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της 

κάθε δηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται στη παρ. 11 του παρόντος άρθρου . 

 9. Οι προσφορές που θα κατατεθούν για το πετρέλαιο θέρµανσης θα απευθύνονται σε όλο το 

∆ήµο Χανίων και όχι για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα ξεχωριστά.  

10. Η προσφορά πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και µόνο µε το έντυπο προσφοράς το 

οποίο διανέµεται από τον ∆ήµο Χανίων. 

11. Τόπος παράδοσης των καυσίµων για το πετρέλαιο θέρµανσης ορίζονται τα κατά τόπους 

∆ηµοτικά Καταστήµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Χανίων. Τα καύσιµα κίνησης θα 

παραδίδονται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του δήµου θα 

γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανιών, ∆ηµοτικής Ενότητας Ν. 

Κυδωνίας, ∆ηµοτικής Ενότητας Θερίσου, ∆ηµοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου, ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σούδας, ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, ∆ηµοτικής Ενότητας Κεραµειών. Όλα τα είδη θα 

παραδίδονται τµηµατικά ύστερα από έγγραφη εντολή προµήθειας που θα εκδίδεται από τον  ∆ήµο, η 

πληρωµή των αντίστοιχων τιµολογίων θα ολοκληρώνεται µετά από παραλαβή των ανωτέρω ειδών και 

αφού εκδοθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

12. Ο ∆ήµος Χανίων δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόµενες στον 

προϋπολογισµό ποσότητες των ειδών. 

 

 



ΆΡΘΡΟ 9 

Προέλευση των καυσίµων 

1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης 

του κάθε είδους καυσίµου που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η 

διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής 

του.  

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν 

διαπιστωθεί από το ∆ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή 

απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από 

διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ∆ηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία 

µερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίµου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

3. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 

µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά 

από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση 

της  Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. ∆ιύλιση και επεξεργασία του προσφερόµενου είδους καυσίµου σε εργοστάσιο άλλο από 

εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων καυσίµων, τα έξοδα της ειδικά για το 

σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 

κατ’ αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της 

οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 11 

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα , µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού και η προσφερόµενη έκπτωση  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 

προµήθειας. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση 

για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η 

σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή 

ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις 

βάρος του προσφέροντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά 

σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά 

σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια δηλ. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και την επωνυµία της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 



τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν 

θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται 

στην προηγούµενη παράγραφο (14.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα 

περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. Περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που δίδει τιµή  σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

           5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις η υστερόγραφο, 

µεσόστιχα, παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που µπορούν να 

θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές η την ταυτότητα των προµηθευτών. Να αναγράφουν τα  

προσφερόµενα ποσοστά καθαρά, ολογράφως και αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση 

του καταστήµατος και το τηλέφωνο προµηθευτή. Να υπογράφονται από τους ίδιους τους 

διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η  προσφορά της ένωσης προµηθευτών 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Να είναι σαφείς και πλήρεις. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο µονογράφει και 

σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 

µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. ∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε 

είδους καυσίµου. 

10. Στην τιµή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρµανσης περιλαµβάνεται η αξία του 

προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά και η παράδοση αυτού.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

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



του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 

οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόµενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους 

παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) 

ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος 

ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν 

διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του 

τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην 

προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν 

έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν 

εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι 

αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
 
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές 

οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 18 

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται 

δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών 

µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται 

και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά 

φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 

σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να 

αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα 

δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 

4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 18.1 έως και 18.3 επισύρει ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 

6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ 

των προτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 

της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  

-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και 

την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.  

2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες  επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του 

τµήµατος Αγοράς και Ανταγωνισµού της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

13 του Ν. 3438/2006 και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.  



             3. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση  που δεν υπάρξει προσφορά σε κάποια 

δηµοτική Ενότητα  να κατακυρώσει την προµήθεια σε προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προµήθεια σε άλλη ∆ηµοτική Ενότητα. 

            4. Ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν 

προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των καυσίµων.  

           5. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης στη περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την έδρα της κάθε δηµοτικής 

ενότητας  µε το πρατήριο του προµηθευτή είναι συµφέρουσα.  

     6. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για 

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

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς τη Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε είδος καυσίµου που προσφέρει ο προµηθευτής.  

β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Την κατανοµή του κάθε είδους καυσίµου µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή 

και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. 

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή 

Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά 

συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών η να µαταιωθεί, µε την 

προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά 

του. Επίσης ο ∆ήµος Χανιών διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό 

οποτεδήποτε κρίνει και σε όποιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.   

 

 

 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 22 

Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 

από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε 

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

ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη 

συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που 

αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 215 

του Ν. 3852/2010. 

5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται 

µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 23 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 

που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος καυσίµου.  

β) Την ποσότητα. 

γ) Την έκπτωση για τα καύσιµα σε σχέση µε την τιµή που δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο από το τµήµα 

Αγοράς και Ανταγωνισµού της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006. 

δ) Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζονται τα καύσιµα  

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% 

της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη 

της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε 

είδους καυσίµου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής 

παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Χρονική ∆ιάρκεια – Οροί Σύµβασης  

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, οι οποία ορίζεται για ένα έτος µε δυνατότητα 

παράτασης άλλους (3) µήνες µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τους ιδίους ορούς . 

            2.Οποιαδήποτε παράδοση  πριν από την υπογραφή της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν 

θα εκκαθαριστεί. 



3. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα  και την ποσότητα. 

δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίµου.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου . 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου  

4. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται 

της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση 

ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική 



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

περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.  

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί 

να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης. 

γ. Συµµετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισµένα προϊόντα, προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, 

που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού 

προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση 

περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση. 

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

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός 

πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

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

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

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

καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η 

εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά 

την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

       ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Για  τα  είδη που δύναται να  πάνε  σε χηµική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Για τον  καθορισµό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χηµική εξέταση θα αποστέλλονται 

δείγµατα από την επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου, στη ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών Χανίων σύµφωνα 

µε τις διατάξεις που υπάρχουν. 

Σε περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, 

προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους πρέπει να 



λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται  στην ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών για τον καθορισµό της 

ποιότητας ή προελεύσεως κλπ του είδους. 

Τα δείγµατα θα λαµβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και  θα βαρύνουν 

το χορηγητή. 

Η δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται τούτο 

στο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια δειγµατοληψίας 

και την αποστολή του δείγµατος στην ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών Χανίων για γνωµάτευση σχετικά µε 

την ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισµα του είδους προς προµήθεια. 

Ο προµηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης από την παράσταση ιδίου Χηµικού στις κατ’ έφεση χηµικές  

εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς µη σύµφωνος  γνωµάτευση της  ∆/νσεως Χηµικών  

Υπηρεσιών  Χανίων µε τις απόψεις του Προµηθευτή θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία  στην 

επιµέτρηση της επιβαλλόµενης ποινής κατά του Προµηθευτή για την αιτία αυτή 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Παραλαβή των καυσίµων  

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η συγκρότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης 

των καυσίµων. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και 

ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος 

παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των καυσίµων χωρίς να 

υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν 

ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των 

καυσίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής 

αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία 

παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται 

από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα 

(30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή µέσα 

στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από το ∆ήµο αποδεικτικό 

προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου 

να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα 



µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής στο ∆ήµο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των 

αναφεροµένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν µπορεί να 

συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: 

α. Το καύσιµο κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το καύσιµο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να 

παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι 

δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον 

αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του  Γενικό 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη 

σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το 

∆ήµο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης 

 1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 

προµήθειας, να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων. Η παράδοση των 

ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου και 

κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή 

και παραλήπτη -  µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του 

παραλήπτη (πετρέλαιο για καυστήρες) οπουδήποτε ευρίσκονται, είτε από τις εγκαταστάσεις ή 

πρακτορεία ή πρατήρια του Προµηθευτή, κατ’ εκλογή του παραλήπτη.  

2. Λόγω των µεγάλων αποστάσεων εντός των ορίων του ∆ήµου, η προµήθεια των καυσίµων 

πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένο τρόπο προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα. Συγκεκριµένα, 

στον ∆ήµο Χανίων οι αποστάσεις µεταξύ των δηµοτικών ενοτήτων είναι τέτοιες που κάνουν 

απαγορευτική την προµήθεια καυσίµων µόνο από ένα πρατήριο. Αυτό γιατί τα οχήµατα και 

µηχανήµατα έργου που δραστηριοποιούνται σε µια δηµοτική ενότητα, είναι οικονοµικά ασύµφορο να 

εξυπηρετούνται από κάποιο πρατήριο καυσίµων που βρίσκεται πολλά χιλιόµετρα µακριά. Στην 

περίπτωση αυτή ο ανεφοδιασµός θα γίνεται ανά δηµοτική ενότητα. Η τµηµατική παράδοση των 



καυσίµων θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια κάθε δηµοτικής Ενότητας του 

∆ήµου Χανιών.  

3. Για κάθε ποσότητα  βενζίνης ή πετρελαίου θα εκδίδεται ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο που αφορά  τα  δελτία αποστολής ανά αυτοκίνητο για κάθε µήνα. Ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου µέσα στα 

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 

Τον προµηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

5. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. 

Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

6. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της διακηρύξεις, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των 

ποσοτήτων του προϋπολογισµού της προκήρυξης  και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, 

εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της 

προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίµου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το 

∆ήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις 

ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

7. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά 

από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 

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

ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 

Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή 

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

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

ποσότητες των καυσίµων δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της 

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

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

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

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων. 

8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, το χώρο υποδοχής των καυσίµων και 

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

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

παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

9. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 



Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 

εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση. 

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 

πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου 

προβλεπόµενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% 

επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται 

ολόκληρη µέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία 

του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που 

διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 

ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 

παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, 

µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 

καυσίµων. 

4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση 

από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο 

προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα µέλη της ένωσης.  

 

 

 

 



 

ΆΡΘΡΟ 30 

Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση. 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των 

καυσίµων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους 

της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο 

συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα 

των καυσίµων που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την 

απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 

την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων καυσίµων και την παραλαβή τους από τον 

προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, 

επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση 

τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιµα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την 

ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίµων και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. 

Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίµων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και 

του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω 

πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και 

εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα καύσιµα, πέραν του προστίµου, τα 

καύσιµα καταστρέφονται κατά την κρίση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των καυσίµων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 

ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα 

σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 

προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί 

απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα 

χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο ∆ήµος µπορεί να προβεί 

στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των καυσίµων που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική 

εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  

 

 



 

 

 

ΆΡΘΡΟ 31 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 

στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 

άρθρα 27 και 28 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ 

αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

 

ΆΡΘΡΟ 32 

Εγγυήσεις ποιότητας 

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

είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των Ελληνικών 

Κρατικών ∆ιυλιστηρίων (Ασπρόπυργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε 

ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους η ισοδύναµου  

οργανισµού άλλων κρατών µελών της  Ε.Ε. 

2. Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του ∆ήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου και λιπαντικού που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

 Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και αποστολής στο 

∆ήµο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

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

εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την 

κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να  

καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν 

καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου 

κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 



 

 

 

ΆΡΘΡΟ 33 

Τρόπος Πληρωµής 

         1. Η αξία της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται µέσα σε χρόνο 60 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιµολογίου µετά των σχετικών 

δικαιολογητικών πληρωµής τα οποία είναι: 

α) Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από το Τµήµα Εµπορίου Χανίων, µε την µέση τιµή 

λιανικής  των προϊόντων,  την ηµεροµηνία παράδοσης 

β) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής  

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

περί µη οφειλής του προµηθευτή. 

δ)Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που θα 

συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων 

Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις .  

2. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της 

Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου 

πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής. 

 

ΆΡΘΡΟ 34 

Άλλα στοιχεία 

           1. Ο ∆ήµος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις 

2. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους 

καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η 

προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος καυσίµου, ο µειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 



3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των 

ποσοτήτων του προϋπολογισµού της διακήρυξης  και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, 

εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της 

προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το ∆ήµο και 

σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του 

και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

4. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα 

απορρίπτονται ως ασύµφορες. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 35 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 

 

1. Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δηµοπράτησης διατίθενται σε έντυπη µορφή 

από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ 28213 41760 όλες 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από την επόµενη της πρώτης δηµοσίευσης µέχρι  την προηγούµενη 

εργάσιµη ηµέρα  πριν από την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ή σε 

ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του ∆ήµου  www.chania.gr.  

 2. Εντός των τευχών περιλαµβάνεται και το έντυπο προσφοράς το οποίο πρέπει να 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µε την προσφορά τους. Οποιαδήποτε προσφορά δεν 

υποβάλλεται µε το γνήσιο έντυπο προσφοράς δεν θα γίνει αποδεκτή. 

3. Η   παραλαβή   της   µπορεί   να   γίνεται   είτε   αυτοπροσώπως   είτε   µε   εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπο είτε µε ταχυµεταφορική(Courier). 

       4. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος 

Χανίων δεν έχει καµιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος 

παράδοσης (µεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο. 

            5. Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών. Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς 

καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 1% φόρος εισοδήµατος και 

κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον 

προµηθευτή τιµή. ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για 

επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

           6. Περιληπτική διακήρυξη του Αντιδηµάρχου θα δηµοσιευθεί  κατά νόµιµα και θα αναρτηθεί στο  

κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων  

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 


