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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και 

νοµικών προσώπων αυτού» 

 
 (CPV: 09200000-1: 09211000-1, 24900000-3: 24957000-7) 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα): 

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

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

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

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

Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005». 

2. Του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παράγραφος 1 και τις 

λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 

4. Του Ν. 2286/1995(Φ.Ε.Κ. Α 19/01.02.1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

5. Της υπ. αρ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. Β 185/23.03.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός 

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

6. Του Ν. 4320/2015  (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για 

την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". 

7. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 173/30.09.2010): ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

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

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

άλλες διατάξεις». 

9. Του 1ου άρθρου, παράγραφος Ζ: προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

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

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

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

10. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ.  Α 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

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

γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

11. Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30 /14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 

και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 279/10.11.2005 ) «Τροποποίηση του 

Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

12. Της Υ.Α. 13289/07.08.2015 (Φ.Ε.Κ. Β 1716/17.08.2015) «Καθορισµός ηµερήσιων και 

εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» . 

13. Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 85/11.04.2012) 

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

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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

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

48,  για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για τα είδη 

που αναφέρονται στο άρθρο 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από τους οικείους ∆ήµους.  

15. Του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

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

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

16. Του Ν. 4250/14 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τεύχος Α’):∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του Π.∆.  318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις.. 

17. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις». 

18. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677 Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

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

        καθώς και  

19. Την ενιαία µελέτη για την προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις 
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ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και νοµικών προσώπου αυτού. 

20. Τους προϋπολογισµούς έτους 2015 και τις προβλέψεις δεσµεύσεων πιστώσεων στους 

προϋπολογισµούς (ή προγραµµατισµούς) έτους 2016 του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών 

προσώπων αυτού, ήτοι: 1) ∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας 

(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Ν.Π.∆.∆., 2) της Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος 

∆ήµου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.∆., και 3) του 

∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων, Ν.Π.∆.∆., στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές 

πιστώσεις για την προµήθεια λιπαντικών και χηµικών πρόσθετων. 

21. Τις υπ΄ αριθµό 135/2015 και 136/2015 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆ηµοτικού οργανισµού κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) περί έγκρισης 

διενέργειας προµήθειας λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του και διάθεσης των σχετικών 

πιστώσεων.  

22. Την υπ΄ αριθµό 173/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωνικής 

Επιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 

Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ) περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας  λιπαντικών ελαίων για 

τις ανάγκες του και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.   

23. Τις υπ΄ αριθµό 50/2015 και 46/2015  αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Γηροκοµείου Χανίων περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας λιπαντικών ελαίων για τις 

ανάγκες του και διάθεσης σχετικών πιστώσεων.  

24. Την υπ΄ αριθµό 961/2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας 

προµήθειας λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

και Νοµικών προσώπων αυτού.  

25. Την µε αριθµό 937/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την  «Προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και νοµικών προσώπων αυτού» για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και 

των Νοµικών Προσώπων του. 

26. Την υπ’ αριθµό 405/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε σφραγισµένες προσφορές για την 

προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των 

νοµικών προσώπων αυτού: 1) ∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας 

(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Ν.Π.∆.∆.,  2) της Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου 

Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.∆.,  και 3) του ∆ηµοτικού 
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Γηροκοµείου Χανίων, Ν.Π.∆.∆., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά 

έλαια και χηµικά πρόσθετα. 

Η προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων είναι ενδεικτικού προϋπολογισµού 

18.907,05€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 4.348,62€, σύνολο 23.255,67€.   Η προµήθεια χωρίζεται σε 4 Οµάδες.  

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

και των τριών (3), ως άνω, νοµικών του προσώπων, αλλά, οι συµβάσεις µε τον προµηθευτή ή 

τους προµηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προµήθειας 

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

Φορέας προµήθειας δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόµενες ποσότητες 

των υπό προµήθεια ειδών. 

Ο ∆ήµος Χανίων και τα τρία (3) ως άνω νοµικά του πρόσωπα, για την κάλυψη των αναγκών σε 

λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα των οποίων, διενεργείται ο διαγωνισµός αυτός, ονοµάζονται 

στην παρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προµήθειας». 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας-Προκαταβολή-Οµάδες της προµήθειας. 

 

 

1. Η προµήθεια, προϋπολογισµού 23.255,67€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., χωρίζεται σε 

τέσσερις  (4) Οµάδες ανά φορέα προµήθειας, κατ’ οµάδα ειδών:  

α. ∆ήµος Χανίων: Οµάδα 1 

β. ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.): Οµάδα 2 

γ. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων: Οµάδα 3 και 

δ. Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ): Οµάδα 4.  

 

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

προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προµήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για 

µέρος/µέρη της προµήθειας, σύµφωνα µε τις Οµάδες που προβλέπονται κατωτέρω στο παρόν 

άρθρο (παράγραφος 5). Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και 

τις ποσότητες κάθε οµάδας που συµµετέχει.  Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

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

 

3. Η δαπάνη της προµήθειας, όπως αυτή επιµερίζεται, ανά φορέα προµήθειας: 

[∆ήµος Χανίων: 17.840,00€ πλέον ΦΠΑ 23%: 4.103,20€, ήτοι σύνολο:  21.943,20€, (Κ.Α.Ε.: 10-

6644.001, 20.6641.003, 30.6641.006, 35.6641.005, 35-6644.002, 70.6644.001) , 
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∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.): 194,00€ πλέον ΦΠΑ 

23%: 44,62€, ήτοι σύνολο: 238,62€ (K.A.E.: 15-6641),   

∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων: 250,80€ πλέον ΦΠΑ 23%: 57,68€, ήτοι σύνολο: 308,48€ (Κ.Α.Ε.: 

Λιπαντικά: 10-6644)και 

Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 

Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ): 622,25€ πλέον ΦΠΑ 23%:  143,12€, ήτοι σύνολο:  765,37€, (Κ.Α.Ε.: 

64.00.00.01)και  

 

θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων ετών 2016-2017 του ∆ήµου Χανίων και 

των Νοµικών του Προσώπων (όπως αναλύονται ανωτέρω) και για διάστηµα ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την κάλυψη του συµβατικού ποσού των εξόδων.  

 

4. ∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

5. Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τις  εξής Οµάδες:  

 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Οµάδα 1: Λιπαντικά οχηµάτων-∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (CPV:09200000-1:09211000-1,24900000-
3:24957000-7) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 17.840,00€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 4.103,20€, σύνολο 21.943,20€. 

 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(L) 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης (€) 

Προϋπολογισµός 
(€)  

1. 

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- 
Βενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, 
ACEA: A3/B4, Ε2. Λιπαντικό πολύτυπο 
Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50 API: 
CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2 προτιµητέα αυτά 
µε ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD. 
 

1200 3,00 € 3.600,00 € 

2. 

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40, 
API: Cl-4, ACEA: E4/E7. Λιπαντικό πολύτυπο 
Πετρελαιοκινητήρων µε διαβάθµιση ιξώδους 
κατά SAE 10W-40, κατηγοριοποίηση κατά 
API: Cl-4 ACEA: E4/E7, προτιµητέα αυτά µε 
ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης – SHPD.  

1200 4,00 € 4.800,00 € 

3. 

Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68. 
Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων 
ρευστότητας 68 κατά ISO µε ενισχυµένη 
θερµική σταθερότητα και πολύ καλή 
αντιπηκτική δύναµη, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε 
µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές / εγκρίσεις 
DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12. 

3000 2,20€ 6.600,00 € 
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4. 

AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστηµα 
Επιλεκτικής Κατάλυσης (∆ιάλυµα Ουρίας 
32,5% κ.ο.). (Το προϊόν θα παραδοθεί 
τµηµατικά και πρέπει να έχει ηµεροµηνία 
παραγωγής το µέγιστο έως δύο µήνες πριν 
την παράδοσή του) 

1.400 1,20€ 1.6800,00 € 

5. 

Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισµένης 
ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύπου 
JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4. Λάδι 
αξόνων και διαφορικών περιορισµένης 
ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύπου 
JCB Special Gear Oil HP Plus) API GL-4, 
Alison C4, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες 
ειδικές για JCB.  

200 5,80€ 1.160,00 € 

  Σύνολο: 17.840,00 
   ΦΠΑ 23%: 4.103,20 
  Σύνολο µε ΦΠΑ: 21.943,20 

 

 

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

 
Οµάδα 2: Λιπαντικά οχηµάτων- ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  (CPV: 09200000-1: 09211000-1, 24900000-3: 
24957000-7) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 194,00€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 44,62€, σύνολο 238,62€. 
 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(L) 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης (€) 

Προϋπολογισµός 
(€)  

1. 

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-
40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7. Λιπαντικό 
πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 10W-40, 
κατηγοριοποίηση κατά API: Cl-4 ACEA: 
E4/E7, προτιµητέα αυτά µε ένδειξη 
υπερυψηλής απόδοσης – SHPD. 

30 4,00 € 120,00 € 

2. 

Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. 
Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωµένης 
σύνθεσης, για την εξασφάλιση της 
οµαλής λειτουργίας φρένων και 
αµπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J- 
1703. 

2 5,00 € 10,00 € 

3. 

Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό 
συµπυκνωµένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: 
να επιδέχεται αραίωση). Να είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές / 
εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R 15-601, 
ASTM- D3306, SAE J1034. 

20 3,20 € 64,00 € 

  Σύνολο: 194,00 
   ΦΠΑ 23%: 44,62 
  Σύνολο µε ΦΠΑ: 238,62 
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Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

 
Οµάδα 3: Λιπαντικά - ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων(CPV:  09200000-1:09211000-1) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:  250,80€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 57,68€,  σύνολο 308,48€.   

α/α Είδος Ποσότητα 
(L) 

Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης (€) 

Προϋπολογισµός 
(€) 

1 
"Λιπαντικά - Λάδι SAE 30 για 
λίπανση χορτοκοπτικού. Μονότυπο 
λιπαντικό µε διαβάθµιση ιξώδους 
κατά SAE 30 για λίπανση φορητού 
χορτοκοπτικού Μηχανήµατος." 
 

66 3,80 250,80 

   Σύνολο: 250,80 
   ΦΠΑ 23%: 57,68 
   Σύνολο µε ΦΠΑ: 308,48 
     

 

 

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

 
Οµάδα 4: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Λιπαντικά  (CPV: 09200000-1:09211000-1, 24900000-3:24957000-7) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 622,25€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 143,12€, σύνολο 765,37€. 

 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(L) 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης (€) 

Προϋπολογισµός 
(€)  

1. 

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-
Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40. Λιπαντικό 
πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων- 
Βενζινοκινητήρων µε διαβάθµιση ιξώδους κατά 
SAE: 15W-40. Προδιαγραφών τουλάχιστον API: 
CF4, ACEA: A3/B3, A3/B4, E7 – προτιµητέα αυτά 
µε ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD  

130 4,00 € 520,00 € 

2. 

Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. Πολύτυπο 
Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) 
συνθετικό µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 75W-
90 και κατηγοριοποίηση API GL5. 

6,5 4,50 € 29,25 € 

3. 

Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. Ειδικό 
συνθετικό υγρό βελτιωµένης σύνθεσης, για την 
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας φρένων και 
αµπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J- 1703.  

5 5,00 € 25,00 € 

4. 

Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό 
συµπυκνωµένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να 
επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές / εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R 
15-601, ASTM- D3306, SAE J1034. 

15 3,20 € 48,00 € 

  Σύνολο: 622,25 
   ΦΠΑ 23%: 143,12 
  Σύνολο µε ΦΠΑ: 765,37 
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ΑΡΘΡΟ 2 
 Συµβατικά Τεύχη. 

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

η παρούσα διακήρυξη η οποία επέχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, β) η ενιαία 

µελέτη τεχνικών προδιαγραφών η οποία περιλαµβάνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και επέχει και 

θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, γ) η προσφορά του αναδόχου και δ) το έντυπο 

οικονοµικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα προκήρυξη,  στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

 

 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

28.12.2015 

 

30.01.2016 

ΩΡΑ:07:00 

18.02.2016 

ΩΡΑ: 15:30 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
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ΆΡΘΡΟ 4 

Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

 

Σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι και 15 ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι 03/02/2016 . 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου 

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

υπογεγραµµένο. 

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

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  Τα αιτήµατα απαντούνται 

ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι και 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι 12/02/2016. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον  ηλεκτρονικό  διαγωνισµό 

 

Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) 

απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής, και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

“εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

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

• όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

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

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
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• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

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

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

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

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

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

� είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

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

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

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

στο Παράρτηµα ΙΧ Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 

υπηρεσία. 

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

Συστήµατος. 

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

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

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό. 

 

1.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), 

β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), 

γ. Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), 

δ. Συνεταιρισµοί, 

ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

που δραστηριοποιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται 

να διενεργούν τη συγκεκριµένη προµήθεια (ανά οµάδα της διακήρυξης) και λειτουργούν νόµιµα 
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στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην 

Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή 

διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα 

που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Οι ενώσεις προµηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

i. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής 

κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του 

δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της 

σύµβασης. 

ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε 

στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή 

διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε 

περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά – (µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή) -  πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν 

συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους 

εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και 

κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται: 

• ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για 

οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, 

• η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά 

πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 

• τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών 

προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου 

αντικειµένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών. 

2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες 

από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης 

προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας) σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το 
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διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία 

συµµετέχουν. 

3.Επαγγελµατικά προσόντα διαγωνιζόµενων: 

 

Κάθε ένας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης προµηθευτών (ή 

Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 

i. Πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο (ήτοι εάν ο 

συµµετέχων είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο, εάν ο συµµετέχων δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα 

της χώρας εγκατάστασης του), για προµήθεια (πώληση / µεταπώληση προς τρίτους)  

λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων, ανάλογα την/τις Οµάδα/Οµάδες του ∆ιαγωνισµού 

που υποβάλλει προσφορά. 

Κάθε ένας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή τουλάχιστον ένα µέλος στην περίπτωση 

ένωσης προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας), κατά την έννοια των οριζόµενων στην §4 του αρθρ. 46 

του Π.∆. 60/2007,  οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 

ii. Πρέπει να κατέχει ανάλογη Άδεια Παραγωγής ή/και Εµπορίας ή Λιανικής Εµπορίας ή 

Λειτουργίας Καταστήµατος Εµπορίας λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων, σύµφωνα µε 

την κείµενη εθνική ή ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

4. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζόµενων: 

i. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και - προκειµένου περί αλλοδαπών - σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 

ii. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό και - προκειµένου περί αλλοδαπών - σε οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

iii. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε 

µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

iv. Να µην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικά µε 

την επαγγελµατική διαγωγή του. 

v. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ` εφαρµογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

vi. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι/διαχειριστές (ανάλογα) σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) 
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και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε 

περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.),  τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε 

κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα 

για: 

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

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

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

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

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

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

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

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

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

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 

σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 

3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα), 

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

ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα), 

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

θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα), 

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

κ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).  

Τα υπό α) έως δ) αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 

περίπτωση, ενώ τα υπό ε) έως κ), µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

vii. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

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

ηµεδαπός ή αλλοδαπός µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), όσο και 

µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος. 

viii.  Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τελών, 

σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένος 

στην Ελλάδα) όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος. 
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ix. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 

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

συγκεκριµένο διαγωνισµό). 

x. Να έχει εκπληρώσει τις, τυχόν,  υποχρεώσεις του, όσον αφορά το ∆ήµο Χανίων. 

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

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 

α’ του Ν. 3310/2005, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 

3414/2005, απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 

151 Α`), που προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`) σε 

συνδυασµό και µε την Υ.Α. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις 

εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των 

εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 

4 του Ν. 3414/2005. 

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα 

νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή µέτοχοι 

των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο 

συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες 

συµβάσεις, αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού 

µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 

3310/2005. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική 

διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α’ της παραγράφου 4 

του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7  

Περιεχόµενο προσφορών 

 

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

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

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

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

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

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχειά εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα.  
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2. Περιεχόµενο Υποφακέλου  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 

 

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

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το 

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

 

3. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού,  σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το 

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

διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 

 

 

Α) Οι Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της 

παρούσας διακήρυξης.  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων iv και vi της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της παρούσας 

προκήρυξης. Η έκδοση του αποσπάσµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα 

γίνεται µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. vi. 

Όταν συµµετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 

διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος 

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

της εταιρίας. Aντίγραφο καταστατικού. 

 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων i-ii της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της παρούσας 

προκήρυξης, ήτοι ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
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συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 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 ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. To 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. & Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των 

µελών του ∆Σ για την ΑΕ, του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε 

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

χώρα στην οποία έχει 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 βεβαίωση 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 βεβαίωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα 

έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.  

 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (3) και (4) 

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

 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

7. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων. 

 

Β) Οι αλλοδαποί και νοµικά πρόσωπα στην αλλοδαπή: 

 

1.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας 

διακήρυξης. 



Σελ. 17 από 47 
 
 
 
 
 

 

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων iv και 

vi της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης. Η έκδοση του αποσπάσµατος 

ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα γίνεται µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 

παρ. vi. 

 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 

διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος 

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

της εταιρίας.- Aντίγραφο καταστατικού.  

 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων i-ii της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της παρούσας 

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

συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

4.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 (4) 

που αφορούν τους Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή, ισχύουν και στην 

περίπτωση αυτή. 

 

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

6. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων .  

 

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

 

 

Γ) Οι συνεταιρισµοί : 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της 

παρούσας διακήρυξης.  
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3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

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

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3 και (4) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες πολίτες και νοµικά 

πρόσωπα στην ηµεδαπή. 

 

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

6. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων. 

 

∆) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 

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

ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

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

τη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το 

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

ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

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

να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους 

από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

ΣΤ. Εξωχώριες εταιρείες- ∆ικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, 

εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α’ 

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

Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιες στο διαγωνισµό εταιρείες (δεν απαιτείται στην περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από φυσικό πρόσωπο/ατοµική επιχείρηση) προσκοµίζουν – επί ποινή 

αποκλεισµού της προσφοράς - σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο των 

επιχειρήσεων αυτών ή από πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το 

διοικητικό συµβούλιο αυτών (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής από δηµόσια Αρχή, µε την οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν 
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εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως συµπληρώθηκε µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, σχετικά µε τις εξωχώριες εταιρείες. 

 

 

Ε) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες  οφείλουν να 

προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι: 

 

1. Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής και/ή Εµπορίας ή Λιανικής Εµπορίας ή Λειτουργίας 

Καταστήµατος Εµπορίας λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων.  

2. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  που 

θα αναφέρει τον φορέα /φορείς  προµηθείας και την οµάδα/ οµάδες για τις οποίες θα 

υποβάλουν πρόσφορα. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, , περί 

αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, η οποία ν’ 

αναφέρει επί λέξη: «λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των 

λοιπών τευχών του διαγωνισµού, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των 

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

εννέα (9) µηνών και ότι η προσφερόµενη τιµή  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 

προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του 

∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. , Ν.Π.∆.Ι.,  Α.Ε. Ελληνικού ∆ηµοσίου  και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης».      

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την 

οποία 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.  

 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

θα αναφέρει ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα 

χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη της και αποτελούν, 

κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα, τα υπό προµήθεια 

είδη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της παρούσας Προκήρυξης, 
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7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

θα αναφέρει  ότι ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση 

του ∆ήµου Χανίων περί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 

 

8. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

θα αναφέρει την χώρα προέλευσης των προσφεροµένων προϊόντων. Τα 

προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ότι τα προϊόντα προέρχονται 

από την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριµένο κράτος µέλος προέλευσης.  

 

9. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που 

θα αναφέρει το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος και τον 

τόπο εγκατάστασης του.  

 

10. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  που 

θα αναφέρει ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση 

που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα στη χρησιµοποίηση τους από τον ∆ήµο Χανίων, ο 

προµηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους µε άλλο καλύτερης ποιότητας. 

 

11. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη πρόσφορα και 

τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης. 

 

I. Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο. 

 

II. Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 

III. Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 

IV. Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  

σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). 

 

V. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου 

σε ενιαίο  κείµενο µετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί 
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στην αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) 

στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του 

καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η 

συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και 

εκπροσώπησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

VI. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η 

προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την 

υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., µαζι 

µε τα στοιχεία αυτά.    

 

VII. Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθεί  και 

πρόσφατη  (τελευταίου  τριµήνου) βεβαίωση  της  αρµόδιας  κατά  περίπτωση 

διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής 

(ειρηνοδικείο), για συνεταιρισµούς,  από  την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν 

µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και 

συνεταιρισµούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του 

Γ.Ε.ΜΗ.  καλύπτει µέρος του χρόνου ζωής του νοµικού προσώπου, να προσκοµιστεί 

και η βεβαίωση της πρώην αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  

αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 

 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες 

τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον 

∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 

ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η γνησιότητα της υπογραφής του 

δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε 

συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόµο - Προκήρυξη 

απαιτούµενες προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα 

(προσφέροντα)  οι κατά νόµο - Προκήρυξη µνηµονευόµενοι λόγοι αποκλεισµού του. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να 

φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται του διαγωνισµού. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της 

ψηφιακής υπογραφής τους και να έχουν ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  

Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσης. 

 

Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο των απαιτούµενων  

της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις  του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση  υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στην ρύθµιση. 

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων από την 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των 

στοιχείων. 

Ωστόσο ο ∆ήµος οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό 

τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων  που έχουν κατατεθεί. Ως εκ 

τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο 

επιβάλλονται οι κυρώσεις  του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη 

πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή 

δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, 

αποκλείεται. 

Εφόσον τα απαιτούµενα από το παρόν Άρθρο έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι 

πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

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

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

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
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υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

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

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

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ο Φάκελος της  « ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαµβάνει όλα όσα απαιτούνται από το συνηµµένο 

τεύχος  «Ενιαία Μελέτη»  όπως αυτή  έχει συνταθεί από την ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & 

Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης  

 

∆ιευκρινήσεις 

Τα  παραπάνω δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά/ τεχνικά στοιχεία της 

τεχνικής  προσφοράς, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, για τη συµµέτοχη  του προσφέροντος 

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

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

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-

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

προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 

(προσφέροντα)  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου των 

δικαιολογητικών της προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου 

Χανίων.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 
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ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προµήθεια λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και 

νοµικών προσώπων αυτού»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθµ. πρωτ. 79604/2015 Προκήρυξη του ∆ήµου Χανίων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24/02/2016 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

 

4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

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

προσφορά του προσφέροντα. 

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

«Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές 

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

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

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

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  

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

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία pdf. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  
Τιµές Προσφορών –Προσφορές Μειοδοτών 

 
1. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, θα 

εκφράζεται σε ΕΥΡΩ  και  θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για 

παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η τιµή θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 

α. Τιµή µε κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 

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

2.  Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος για κάθε προσφερόµενο λιπαντικό, 

χηµικό πρόσθετο  απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση τις Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα 

από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 



Σελ. 25 από 47 
 
 
 
 
 

 

3. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές για τα λιπαντικά, χηµικά πρόσθετα είναι 

υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης 

κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν, εγγράφως, από τον προσφέροντα να 

παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις (εγγράφως) σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της 

µεθόδου παρασκευής των προϊόντων, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων, οι οποίες 

ελέγχονται σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών, πριν 

την απόρριψη ή µη της προσφοράς. 

 4.Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο -  επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις αποκλίσεις 

σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού 

δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις. 

5 .Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

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

7. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας (και τις 

τέσσερις Οµάδες) ή σε µια ή περισσότερες Οµάδες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

8. Η πρόσφορα, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε 

οµάδας  που συµµετέχουν. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος 

µόνο των ποσοτήτων ή των ειδών κάθε Οµάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 

προσφέρουν όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της οµάδας που συµµετέχουν.  

9. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν 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 και των Νοµικών 

του Προσώπων. 

 10. 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 και ειδικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία 

αυτής. 

. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 9  
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 
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σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και που απαιτούνται από την 

ενιαία µελέτη τεχνικών προδιαγραφών (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της διακήρυξης, σύµφωνα 

µε το Ερωτηµατολόγιο που παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ της ενιαίας µελέτης τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. Το τεύχος θα συνοδεύεται µε τεχνική περιγραφή µε τα 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών 

προϊόντων προς προµήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους, καθώς και από τα 

πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια όπου απαιτούνται βάσει της ενιαίας µελέτης τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής) ή 

υπάρχουν σ’ αυτή  και τα λοιπά υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 

περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες, αιτιολογηµένα, κατά την 

κρίση της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Προέλευση των Προσφερόµενων ειδών. 

 

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

η παρασκευή των λιπαντικών ελαίων ή/και χηµικών πρόσθετων, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Εάν διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε 

µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. 

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη  

παρασκευή των λιπαντικών ελαίων ή/και χηµικών πρόσθετων, έχει επιβληθεί έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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3. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του/των 

εργοστασίου/ων που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω 

ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, 

µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο 

αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα 

από ανάλογη γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

4. Παρασκευή του/των προσφερόµενου είδους/προσφερόµενων ειδών σε εργοστάσιο 

άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη, κατά τα ανωτέρω,  έγκριση 

του αρµοδίου οργάνου συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µε 

τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Ισχύς Προσφορών. 

 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µε ποινή αποκλεισµού  έντεκα (11) 

µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς, χωρίς καµία 

αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα, 

και η προσφερόµενη τιµή, ανάλογα, ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έντεκα (11) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

3. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν 

από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν 

δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο 

µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της 

προσφοράς. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Γλώσσα. 

 

1. Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.  

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. 

Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν 

µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. 

Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (διαφηµιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια), 
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που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να 

µεταφρασθούν. 

3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα (εκτός τυχόν 

τεχνικών φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφηµιστικών φυλλαδίων) γίνονται δεκτά εφόσον: 

 

Α) Φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται. 

 

Β) Συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση  στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την 

µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της 

χώρας προέλευση του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα 

Πολίτικης ∆ικονοµίας  και 53 Κώδικα περί δικηγόρων. 

 

4. Οι τυχόν δε ενστάσεις /προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε 

κάθε περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι µεταφρασµένα, δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 

5. Γλώσσα εργασίας της/των σύµβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων 

προµήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική.  

Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου µε τον φορέα προµήθειας θα γίνεται στη ελληνική 

γλώσσα. 

6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση 

της προµήθειας, των ενδιαφεροµένων, των προσφερόντων και του προµηθευτή  διεξάγονται στην 

ελληνική γλώσσα. Επισηµαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την 

επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Υπηρεσία που διενεργεί τον 

∆ιαγωνισµό, µε την παρουσία διερµηνέων µε δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

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 κατά την υποβολή της προσφοράς του να σηµειώνει 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό 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 ενδιαφεροµένου. 
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ΆΡΘΡΟ 15 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

 

Απορρίπτονται προσφορές διαγωνιζοµένων υποψηφίων προµηθευτών 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. 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 30 από 47 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Εγγυήσεις. 

 

1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το 

Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή  να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων  µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014). 

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

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται . Επίσηµη θεωρείται η 

µετάφραση που πληρεί τους όρους του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 

 

2.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό  

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

θα καλύπτει το 2%  επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης  της οµάδας/ων που 

συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ 1α του Ν.4281/2014. Η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό απευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων.  

 

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

ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη.   

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.  

 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων 

φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται  στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα 

στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.  
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3.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

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

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

5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το  άρθρο 157 παρ.1β του 

Ν.4281/2014 .  

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

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

από την ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων 

δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

δ. Ο/οι προµηθευτής/ες εγγυάται/ούνται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα  λιπαντικά ή/και 

χηµικά πρόσθετα που θα προµηθεύσει/ουν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Έκαστος Φορέας Προµήθειας διατηρεί όλα 

τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

µηχανολογικό εξοπλισµό ή/και και στα µηχανήµατα/οχήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο 

προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Φορέα προµήθειας  η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

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

προς προµήθεια ειδών 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. 

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών. 

 

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

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ηµέρα Τετάρτη 24/02/2016 και ώρα 

11:30.π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, 
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εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 

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

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

των λοιπών στοιχείων αυτών. 

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

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

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση προσφορών. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ∆ήµος  προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων του,  εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

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

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

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

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

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

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

προσφορών 

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

προσφοράς τους. 

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

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
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ΆΡΘΡΟ 20 

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη – Κρίσης αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού  – Κατακύρωσης 

 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 παράγραφος 

1 του Π.∆. 60/2007 και του άρθρου  20 της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύει,  και 

λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  

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

διακήρυξης.  

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

διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή στην αγορά του κάθε προσφερόµενου προϊόντος. 

Ουσιώδες στοιχείο της διακήρυξης αποτελεί η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, η ουσιώδης 

υπέρβαση της οποίας καθιστά τις προσφορές απορριπτέες ως απαράδεκτες. 

- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Ο ∆ήµος Χανίων, εν τούτοις, διατηρεί το δικαίωµα 

να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά Οµάδα αυτού και 

στην περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής 

µόνο µίας έγκυρης προσφοράς (στο σύνολό του ή ανά Οµάδα αυτού) στη διαδικασία 

των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού. 

 2. Η κατακύρωση της προµήθειας για τα λιπαντικά και χηµικά πρόσθετά ανάδοχος (ανά οµάδα) 

θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα 

από αυτόν προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορές αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιµήσεως ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς τη Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας ανά οµάδα της διακήρυξης (για ολόκληρη την ποσότητα ή 

µέρος αυτής) που προσφέρει ο προµηθευτής.  

β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά οµάδα της 

διακήρυξης και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Την κατανοµή του κάθε είδους προς προµήθεια ανά οµάδα της διακήρυξης µεταξύ 

περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την 

επιλογή του προµηθευτή. 

4. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων, όταν η 

Επιτροπή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
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α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προµήθειας ανά Τµήµα της διακήρυξης, για 

ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, 

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

η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης 

για έλεγχο νοµιµότητας.  

5. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χανίων,  

η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της προµήθειας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκαιρα εάν συµφωνεί και ο 

ανάδοχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

 Ενστάσεις. 

 

Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών  που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.∆.  60/2007 διέπονται από τις διατάξεις 

του Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του  Ν.4055/2012, όσον αφορά την 

επίλυση των διαφορών και την δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων που διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό. Σε διαφορές διεπόµενες από το Ν. 

3886/2010 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που 

προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υποβάλλει ∆ιοικητικές 

Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και 

της νοµιµότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του  Ν.4055/2012, ήτοι οι 

∆ιοικητικές Προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής του 

∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού, λόγω προϋπολογιζόµενης δαπάνης στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία, υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ Α’ 173,  όπως 

ισχύει.  

∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των 

Επιτροπών ∆ιαγωνισµού κατά των οποίων ασκούνται ενστάσεις, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο 

(π.χ. ενστάσεις άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης 

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

Η Ένσταση του άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης 

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

ηλεκτρονικά προς την αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του 
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διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 

αντίστοιχου σταδίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα του άρθρου 15 παράγραφος 1β 

της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

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

∆ικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-201)-Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργιάς του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).  

Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 

τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς – χρήστες σε µορφή αρχείου. Pdf προσκοµιζόµενα 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο)  στην αρµόδια 

υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ.  Α/66-31-03-2011) και της υπουργικής απόφασης « περί 

ηλεκτρονικού παραβόλου » ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά 

ισχύουν. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Συνέχιση η µαταίωση διαγωνισµού. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, µε τις προϋποθέσεις και 

τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και  25 του π.δ. 60/2007, µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. 

γ΄ υποπερίπτ. δδ΄ Ν 4013/2011), υπό τους όρους ότι: α) δεν µεταβάλλονται ουσιωδώς οι όροι της 

αρχικής διακήρυξης και β) διαβιβάζεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, µαζί µε τη σχετική απόφαση, 

αιτιολογηµένη έκθεση. Η παραπάνω έκθεση διαβιβάζεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα 

από αίτηµά της. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρο 2 

παρ. 13 περίπτ. Ιβ Ν 2286/1995, άρθρο 25 περίπτ. 1α Π∆ 60/2007, άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. γ(1) 

ΕΚΠΟΤΑ). 
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Επίσης ο ∆ήµος Χανιών διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε 

κρίνει και σε όποιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.   

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 

1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική  

ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το(τα)  είδος/η προϊόντος/α  προς προµήθεια που κατακυρώθηκε.  

β) Την ποσότητα (ανά είδος). 

γ) Τη τιµή για τα λιπαντικά και το χηµικό πρόσθετο. 

δ) Το φορέα προµήθειας για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα προς προµήθεια και µε τον 

οποίον θα συναφθεί η σύµβαση. 

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/των σύµβασης/εων µε το φορέα προµήθειας. 

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

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

προσέλθει στο Φορέα Προµήθειας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της/των σχετικής/ων σύµβασης/ων, προσκοµίζοντας 

εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας.  Ο προµηθευτής 

µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο 

χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 

παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής 

πίστωσης. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Σύµβαση. 

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι συµβάσεις από τον κάθε Φορέα 

Προµήθειας ξεχωριστά, µε διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή τους, µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους και υπογράφονται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Έκαστη σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν (που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος) και την προσφορά του µειοδότη 

που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχών τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Έκαστη σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο (ή τον 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν Αντιδήµαρχο) ή το Νόµιµο Εκπρόσωπο έκαστου Νοµικού Προσώπου 

του ∆ήµου (Φορέα Προµήθειας) ανάλογα. 

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

εκκαθαριστεί. 

3. Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

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

αρµοδίου οργάνου. 

4. 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, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 

 γ. Τα προς προµήθεια προϊόντα και την ποσότητα ανά είδος προϊόντος. 

δ. Το ποσό ( τιµή ανά L) που έχει προσφερθεί για κάθε προϊόν.  

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

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 

αναδόχου 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 των υλικών.  

5.  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού ως ασήµαντο. Επισηµαίνεται ότι, ο ∆ήµος Χανίων καθώς και όλα τα τρία (3) νοµικά 

του πρόσωπα, ήτοι οι φορείς προµήθειας, δεν είναι υποχρεωµένοι να καταναλώσουν όλες τις 

αναγραφόµενες στον προϋπολογισµό και στη σύµβαση ποσότητες ειδών, χωρίς εξ αυτού να 

προκύπτει καµία απολύτως απαίτηση για αποζηµίωση του προµηθευτή ή των προµηθευτών, από 

τις οποίες τυχόν απαιτήσεις τους παραιτούνται, µε µόνη την αποδοχή των όρων της διακήρυξης 

αυτής. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη από το Φορέα Προµήθειας η προµήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο αντίστοιχος µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα 

Προµήθειας. 

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. 

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

συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή 

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

υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση, ήτοι επαρκούν οι προϋπολογισθείσες 

πιστώσεις,  των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. 

 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους, η συγκρότηση έκαστης Επιτροπής 

Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του Νόµου 4024/2011, στο 

άρθρο 28 της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»,  ως ισχύουν και στην κείµενη νοµοθεσία που διέπει 

τη λειτουργία έκαστου Φορέα Προµήθειας, από έκαστο φορέα προµήθειας ξεχωριστά. 

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

παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο, από έκαστη σύµβαση, χρόνο, από τον 

κάθε φορέα προµήθειας ξεχωριστά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 26 της παρούσης. 

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

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

ειδών, 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 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 Φορέα Προµήθειας (∆ήµου ή Νοµικού Προσώπου)  

και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από 

την αρµόδια υπηρεσία του φορέα προµήθειας αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την 

απόφαση αυτή, η αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους 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 αριθµό 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 είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το είδος 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 

του ∆ήµου, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 26 
 

 Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης. 
 
1. Ο (έκαστος) προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους  λιπαντικού 

ή/και χηµικού πρόσθετου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται σε έκαστη  

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

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

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

χηµικών πρόσθετων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου ή 

έκαστου Νοµικού Προσώπου και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται µε την 

σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη -  µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες µεταφοράς και 

παράδοσης του προµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.   

2. Οι παραδόσεις των λιπαντικών ή/και χηµικών πρόσθετων θα γίνονται ύστερα από την σχετική 

ειδοποίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας.  Ειδικότερα ανά ανάλογη Οµάδα 

της προµήθειας ισχύει: 

Οµάδα 1: Λιπαντικά Οχηµάτων ∆ήµος Χανίων  

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, στην εγκατάσταση του Αυτοκινητοστασίου Χανίων, κατόπιν 

συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων. 

Επισηµαίνεται ότι το προϊόν AD BLUE  / AUS 32, καθώς η µέση διάρκεια (ωφέλιµης) ζωής του είναι 

δώδεκα (12) µήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25oC), θα παραδοθεί τµηµατικά και 

έκαστη παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει ηµεροµηνία παραγωγής το µέγιστο έως δύο (2) µήνες 

πριν την παράδοσή του.  

Τα προϊόντα θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε συσκευασία (ή συνδυασµό συσκευασιών) 

βαρελιού ή σύνθετης συσκευασίας ή/και µπιτονιού. Το AD BLUE/AUS 32 (∆ιάλυµα Ουρίας 32,5 

κ.ο) σε συσκευασία Μπιτονιού. 

Οµάδα2: Λιπαντικά οχηµάτων ∆ΟΚΟΙΠΠ 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες σε ηµέρες και 

ώρες στις εγκαταστάσεις του ∆ηµοτικού οργανισµού κοινωνικής πολιτικής και παιδείας 

(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του. 

 

Οµάδα 3 :Λιπαντικά - ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων - Λιπαντικά 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν τµηµατικά στις εγκαταστάσεις του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων( 

Μελιδονίου 27), κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του. 

 

Τµήµα 4: Λιπαντικά οχηµάτων- ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

Τα προϊόντα θα παραδοθούν τµηµατικά  στην έδρα του Φορέα προµήθειας (Πλατεία Κατεχάκη 

και Ακτή Τοµπάζη 31). Ειδικά το λιπαντικό α/α 1 (Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-

Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40) θα παραδίδεται σε συσκευασία χωρητικότητας 10 έως και 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των λιπαντικών ή/και χηµικών 

πρόσθετων. 

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

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

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

παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

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

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

Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 

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

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

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός 
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χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς 

κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των  λιπαντικών ή/και χηµικών 

πρόσθετων. 

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

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

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

παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

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

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

Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 

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

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

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Κυρώσεις 

 
1. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή, για παράβαση των όρων της σύµβασης όπως 

καθορίζονται από αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της 

καλής πίστης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 2286/95, και στην 

υπ. αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», δηλαδή η σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη έκπτωτου από όλη τη 

σύµβαση. 

2. Εκπρόθεσµη παράδοση.  

α. Σε περίπτωση που τα, ή κάποια εξ’ αυτών, προϊόντα παραδοθεί/ουν ή 

αντικατασταθεί/ουν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν 

µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν 

προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων επιβάλλεται και πρόστιµο που υπολογίζεται 

ως εξής: 

i. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 25 της παρούσας, χρόνου 

παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 

του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 

µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη 

µέρα. 

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

επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους 

που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
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β. 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 προϊόντα 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 προϊόντα, ο διαγωνισµός ή τα 

αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, ύστερα από την 

οριστική παραλαβή των προϊόντων. 

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

προϊόντων, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , 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. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των προϊόντων που 

απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

5. Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο Προµηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει να πάει 

ορισµένα ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών και µη 

αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσµία τότε ο Φορέας Προµήθειας µπορεί να αγοράσει 

αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής 

µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου της αγοράς καθώς και άλλη πρόσθετη 

δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προµηθευτή και καταλογίζονται σε 

βάρος του. 

6. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στο µηχανολογικό 

εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του Φορέα Προµήθειας, ο προµηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο 

προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το 

οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το Φορέα Προµήθειας για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις 

νόµιµες συνέπειες. 

7. Η είσπραξη του προστίµου, 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, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Σε 

περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.  

8. Οι παραπάνω κατά του προµηθευτή/ών κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση δίωξης 

εφόσον η παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκηµα όπως και για κάθε άλλη αξίωση 

των φορέων κατά του προµηθευτή για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο και αν προκύψει. 
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ΆΡΘΡΟ  28 

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 ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού. 

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

εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στα άρθρα 25 και 26 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 αριθ. 11389/1993 απόφασης του 

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

4. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, 

όταν: α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

µε ευθύνη του φορέα.   β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Εγγυήσεις ποιότητας. 

 

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

αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προσφοράς,  ότι 

έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι οροί αυτοί, θα είναι απαλλαγµένα 

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

την οποία προορίζονται.  

2. Ο ∆ήµος Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα 

ασκήσουν  όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του ∆ήµου και των 

Νοµικών του Προσώπων κάθε ποσότητα των ειδών που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων προς προµήθεια ειδών και 

αποστολής στο ∆ήµο και στα Νοµικά του Πρόσωπα των νέων σε αντικατάσταση των 

ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

3. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου κηρύσσεται έκπτωτος, 

µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
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ΆΡΘΡΟ 30 

Τρόπος Πληρωµής. 

 

1. Η αξία της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το ∆ήµο Χανίων 

και τα Νοµικά του Πρόσωπα, µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

του τιµολογίου µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και την ολοκλήρωση  όλων των 

απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον 

επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 

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

κρατήσεις. 

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

τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόµου 

4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 Λύση - Καταγγελία Σύµβασης 

 

Ο ∆ήµος Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσωπα δικαιούνται να καταγγείλουν τις Συµβάσεις, σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο ανάδοχος προµηθευτής, δεν υλοποιεί την σύµβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, 

παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας, 

β) ο ανάδοχος προµηθευτής, εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτεί εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια του Φορέα Προµήθειας, 

γ) ο ανάδοχος προµηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε 

σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση του επαγγέλµατος του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα,  και 

ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προµηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους 

της σύµβασης που υπογράφηκε µε τον φορέα προµήθειας, καθώς και στις λοιπές 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόµο. 



Σελ. 46 από 47 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Για το σκοπό του ελέγχου ο ∆ήµος θα υποβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο ή/και Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία 

καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια των συµβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός για κάποιο 

σχέδιο σύµβασης, η αντίστοιχη σύµβαση δεν θα υπογραφεί, χωρίς να προκύπτει ουδέν δικαίωµα 

αποζηµίωσης προς τους υποψήφιους αναδόχους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 ∆ιαφορές διακήρυξης – θεσµικού πλαισίου 

 

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή έχει ασάφεια ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 

60/2007, του Ν. 2286/1995, της µε αριθµό 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)  

του Ν. 3852/2010 , του Ν. 4155/2013  και την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677 Β/21-10-2013) όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 34 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

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

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

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

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

 ∆ηµοσιότητα της ∆ιακήρυξης- ∆απάνες-∆ιάθεση Τευχών 

 

1. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης αποστάλθηκε στις 22/12/2015 στο τεύχος των δηµοσίων 

συµβάσεων (TED) της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποσταλθεί στις 

22/12/2015 στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 

καθώς επίσης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία  εφηµερίδες 

του Νοµού Χανίων, εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου. 

Η Προκήρυξη  έχει αποσταλεί σε επιµελητήρια και λοιπούς φορείς.  

Επίσης, περίληψη της παρούσας προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων, 

στην ιστοσελίδα www.chania.gr και στο διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. 

Το πλήρες κείµενο των συµβατικών τευχών της παρούσας είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθως και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr. 

 2.Η προκήρυξη 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. 

Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης 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. 

3. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα 

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

περίπτωση από τον προµηθευτή και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή ή 

τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, όπως 

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

καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Επειδή στη ∆ιακήρυξη, καθώς και 

στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους 

να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες  του 

∆ιαγωνισµού, οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία 

του αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα 

προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε ότι, την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση στις 

οµάδες του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος θα την έχει ο ∆ήµος Χανίων.  

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
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