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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 
        ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υγροποιημένων  καύσιμων σε φιάλες (Προπάνιο και Βουτάνιο) για τις ανάγκες του  
Δημοτικού Γηροκομείου 

 
  

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
  

Έχοντας υπόψη: 
 

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».  

 Την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 στις οποίες προβλέπεται ότι «Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % 
της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη 
απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.» 

 Την υπ΄αριθμό 307/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. 
 Τον προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για το οικονομικού έτους 2019, που 

προβλέπει πίστωση  στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6644.   
 Την  μελέτη της προμήθειας, όπως αυτή έχει συνταχθεί από το τμήμα Διαχείρισης Επισκευής και 

Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας.   
 Την υπ΄αριθμό Α-103/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και 

διαθέτει πίστωση  για την προμήθεια Υγροποιημένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού 
Γηροκομείου. 

 Την υπ’ αριθμ. 282/01-09-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 Τις  ανάγκες του του Δημοτικού Γηροκομείου που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη. 



 
 
 

 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 
να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια υγροποιημένων  καύσιμων σε φιάλες 
(Προπάνιο και Βουτάνιο) για τις ανάγκες του  Δημοτικού Γηροκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 992,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με την μελέτη που έχει συντάξει τμήμα Διαχείρισης 
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, ως εξής:   

 

Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων 

Είδος: Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων 

ΑΑ Είδος Ποσότητα (τεμάχια) Τιμή ανά τεμάχιο Προϋπολογισμός 

1 

Υγροποιημένο 
καύσιμο (μίγμα 
προπανίου- 
βουτανίου) σε Φιάλες 
καθαρού βάρους 10 
kg. 

40 20,00 € 800,00 € 

  Σύνολο  800,00 € 

  ΦΠΑ 0,24 192,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  992,00 € 

 

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. 

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο Φορέας προμήθειας δεν 
είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην  
μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, για το σύνολο της 
παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με το ανωτέρω τμήμα. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά 
την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει έκαστο Φορέα Προμήθειας.  

Η προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. 

Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, θα υπογραφεί από το Δημοτικό γηροκομείο.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση θεωρείται 
ότι λήγει είτε με την συμπλήρωση ενός έτους είτε με την παράδοση όλων των ποσοτήτων που περιγράφονται 
ανωτέρω.  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια των υγροποιημένων καυσίμων (υγραέριο – μίγμα Προπανίου 
και Βουτανίου). 



Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα και σε 
συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Ο ανάδοχος με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνες του θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις του γηροκομείου στην οδό Μελιδονίου 27 Χανιά με 
Υγροποιημένο καύσιμο στις ποσότητες που θα ζητηθεί. 

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων με τις  
απαιτούμενες προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης 
Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων. 
 
2.Επίσης οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
Α/75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της 
παρούσης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

3.Άδεια Εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη που συμμετέχουν. 

4.Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ της 
μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων. 

 
Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.  
 
 Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως και την Παρασκευή 24/05/2019,  στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει: Προς: Γραφείο 
Προμηθειών,  Προσφορά για την «Προμήθεια υγροποιημένων καυσίμων σε φιάλες (Προπάνιο και 
Βουτάνιο) για της ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου » 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 
 


