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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 

Πόλη ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73135 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR24 

Τηλέφωνο 2821341760  

Φαξ 2821341750 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  g-promitheies@chania.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αγλαΐα Σιώμπου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.chania.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr . 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr. 
 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:  

 α) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Α.Φ.Μ. 997678759, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κυδωνίας 29, τ.κ. 73135, Χανιά 
 β) Ν.Π.Ι.Δ . ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ , Α.Φ.Μ. 997679338, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Πλατεία Κατεχάκη και Ακτή 

Τομπάζη 31 – 73132, Χανιά 
 γ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΟΙΠΠ, Α.Φ.Μ. 997679295, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά  
 δ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ,  Α.Φ.Μ. 090000881, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Μελιδονίου 27, 

Τ.Κ. 73141, Χανιά  
  ε) Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Χανίων», ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κριάρι 40  

– 73135 Χανιά  
  στ) Ν.Π.Δ.Δ. «Β΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου, ΑΦΜ  997679340 ,Δ.Ο.Υ. Χανίων, έδρα: Κριάρι 40  – 

73135 Χανιά  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Χανίων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού (ή προγραμματισμού) εξόδων ετών 2020 - 
2021 (όπως αναλύονται κατωτέρω) και για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ( μετα 
την λήξη των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων)  και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων.  
 

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

 

Δήμος Χανίων: 450.826,94€ πλέον ΦΠΑ 24%: 108.198,46€, ήτοι σύνολο:  559.025,40€, (Κ.Α.Ε.: Καύσιμα 

κίνησης: 10.6641.001, 10-6644.001, 15-6641.001, 15-6482.001, 20.6641.001, 20.6641.002, 20-6641.003, 

30.6641.001, 30.6641.002, 30-6641.006, 35.6641.002, 35-6641.002, 35-6644.005, 35.6644.001, 

70.6641.001, 70-6644.001 Πετρέλαιο Θέρμανσης: 10.6643.001, 15.6643.001, 30.6643.001, 40-6643.001, 

Λιπαντικά: 10-6644.001,20-6641.003,30-6641.002,35-6641.005, 35-6644.002, 70-6644.001), 

 

Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων: 133.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 32.040,00€, ήτοι 

σύνολο: 165.540,00€,   

 

Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων: 133.500,00€  πλέον ΦΠΑ 24%:  32.040,00€, ήτοι 

σύνολο: 165.540,00€,  

  

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων: 54.220,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 13.012,80€, ήτοι σύνολο: 67.232,80€ (Κ.Α.Ε.: 

Καύσιμα κίνησης: 10-6641, Καύσιμα χρήσης για ζεστό νερό: 10-6643.002 Καύσιμα Θέρμανσης: 10-

6643.001 και Υγροποιημένα καύσιμα: 10-6644 και Λιπαντικά : 10-6644)]  

 

Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.): 20.830,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 

4.999,20€, ήτοι σύνολο: 25.829,20€ (K.A.E.: Θέρμανση παιδικών σταθμών: 15-6643.001, Θέρμανση ΚΑΠΗ: 

15-6643.002 και καύσιμα κίνησης: 15-6641.001),   

 

Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 

Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ): 4.709,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 1.130,16€, ήτοι σύνολο: 5.839,16€, (Κ.Α.Ε.: 

64.00.00.00) και  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, 
πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο LPG Βιομηχανίας σε δεξαμενή, υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες) και 
υγροποιημένα καύσιμα ), λιπαντικών ελαίων  και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων και  των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Χανίων: 1) Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), 
Ν.Π.Δ.Δ.,  2) της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ., 3) της Σχολικής 
Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ., 4) της Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.Δ.,  και 5) 
του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ..    

Ο Δήμος Χανίων και τα πέντε (5) ως άνω νομικά του πρόσωπα, για την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα  
λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετά των οποίων, διενεργείται ο διαγωνισμός αυτός, ονομάζονται στην 
παρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προμήθειας». 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 797.849,94€ και επιπλέον Φ.Π.Α. 191.483,98€, 
δηλαδή σύνολο 989.333,92€, χωρίζεται σε είκοσι (20) Τμήματα και αφορά στην προμήθεια καυσίμων, 
λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθετών,  ως αναλύονται ακολούθως:  

 

 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Τμήμα Κ01 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δήμος Χανίων) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ Χανίων.  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 17.338,71€, πλέον ΦΠΑ 24% 4.161,29€, σύνολο 21.500,00€ 
 

Τμήμα Κ02 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη- Δήμος Χανίων) 
Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα του Δήμου 
Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 407.903,23€, πλέον ΦΠΑ 24% 97.896,77€, σύνολο 505.800,00€ 
 

Τμήμα Κ03 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη- Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου 
Χανίων)  

Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωση 
Καλαθά του Δήμου Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.470,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.072,80€, σύνολο 5.542,80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





7 

 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ04 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Χανίων) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Χανίων η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 
σχολεία: 
 

 1ο Δημοτικό/1Ο Νηπιαγωγείο Χανίων  
 2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 2Ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 3ο - 4Ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 4ο  -  8ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων /5ο  Νηπιαγωγείο Χανίων 
 6ο Δημοτικό Σχολειό Χανίων / 6ο - 20ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 7ο  Νηπιαγωγείο Χανίων 
 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και 9ο  Νηπιαγωγείο Χανίων 
 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 10ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 11ο -27ο   Νηπιαγωγείο Χανίων 
 12ο – 18ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 12ο -18ο -26ο   Νηπιαγωγείο Χανίων 
 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 13ο   Νηπιαγωγείο Χανίων 
 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/14ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 15ο -34ο   Νηπιαγωγείο Χανίων 
 16ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 16ο -21ο – 37ο   Νηπιαγωγείο Χανίων 
 17ο Δημοτικό Χανίων 
 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων/ 19 Νηπιαγωγείο Χανίων 
 1ο -3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο /1ο -3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων 
 8ο -25ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 17ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 35ο Νηπιαγωγείο Χανίων 
 38ο Νηπιαγωγείο Χανίων 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 59.185,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 14.204,40€, σύνολο 73.389,40€ 
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Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ05 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Ακρωτηρίου) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου η οποία περιλαμβάνει τα 
παρακάτω σχολεία: 
 

 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανώ  
 2ο Δημοτικό Σχολείο/ 2Ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών 
 Δημοτικό Σχολείο Στερνών 
 Δημοτικό Σχολείο Παζινού 
 1ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών 
 3ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών  
 4ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών 
 5ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών  
 Νηπιαγωγείο Χωραφακίων  
 Νηπιαγωγείο Στερνών 
 1ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου 
 2ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου 

  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 22.250,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 5.340,00€, σύνολο 27.590,00€ 

 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ06  (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Σούδας) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Σούδας η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 
σχολεία:  
 

 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας/1ο Νηπιαγωγείο Σούδας  
 2ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας/2ο Νηπιαγωγείο Σούδας  
 Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών/1ο – 2ο  Νηπιαγωγείο Τσικαλαριών 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.680,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 2.563,20€, σύνολο 13.243,20€ 
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Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ07 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε Κεραμειών) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Χανίων η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 
σχολεία:  
  

 Δημοτικό Σχολείο / Νηπιαγωγείο Κεραμείων  
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.780,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 427,20€, σύνολο 2.207,20€ 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ08 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου η οποία περιλαμβάνει τα 
παρακάτω σχολεία:   
 

 Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής   
 Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπίου/ Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου  
 Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου/Νηπιαγωγείο Νεροκούρου 
 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών 
 2ο Δημοτικό Σχολείο /2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών  
 2ο Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου Καμίνια  
 Νηπιαγωγείο Αγ. Σαράντα 
 1ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών/ 4ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών 

  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.135,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 4.592,40€, σύνολο 23.727,40€ 
 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ09 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Θερίσου) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 
σχολεία:       
 

 Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου  
 Δημοτικό Σχολείο Βαρύπετρου/Νηπιαγωγείο Βαρύπετρου 
 Δημοτικό Σχολείο Περιβολιών/ 1ο  Νηπιαγωγείο Περιβολιών 
 2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου Κλαδισσός 
 2ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων Αγ. Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Χανίων 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 13.350,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 3.204,00€, σύνολο 16.554,00€ 
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Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας η οποία περιλαμβάνει τα 
παρακάτω σχολεία:    

 
 1ο – 2ο  Δημοτικό Σχολείο Γαλατά  
 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας /Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.120,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.708,80€, σύνολο 8.828,80€ 

 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Σχολική  Επιτροπή B/θμιας)  
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω σχολεία : 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 
Γυμνάσιο Χανίων, 1ο, 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου, Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, Γυμνάσιο 
Νέας Κυδωνίας, Γυμνάσιο Σούδας, Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων, Μουσικό Σχολείο Θερίσου, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων, Γενικό 
Λύκειο Ακρωτηρίου, Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου, Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας, Εσπερινό 
Λύκειο Χανίων,  Γενικό Λύκειο Σούδας, 1ο, 2ο  ΕΠΑΛ Χανίων, ΕΠΑΛ Ακρωτήριου, ΕΠΑΛ Ελευθερίου 
Βενιζέλου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων, ΕΚ Χανίων, ΕΕΕΕΚ Χανίων 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 133.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, 32.040,00€, σύνολο 165.540,00€ 
 

Φορέας Προμήθειας:  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 31.150,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 7.476,00€, σύνολο 38.626,00 € 

Τμήμα Κ13 (Πετρέλαιο κίνησης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  
Πετρέλαιο Κίνησης για την λειτουργία των εγκαταστάσεων (ζεστά νερά  χρήσης) του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 18.750,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 4.500,00€, σύνολο 23.250,00€ 

Τμήμα Κ14 (Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  
Βενζίνη Αμόλυβδη για την κίνηση των οχημάτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.600,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 864,00€, σύνολο 4.464,00 € 

Τμήμα Κ15 (Υγροποιημένα καύσιμα - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων) 
Υγροποιημένα καύσιμα – φιάλες μείγματος προπανίου βουτανίου – για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 720,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 172,80€, σύνολο 892,80€ 
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Φορέας Προμήθειας:  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Τμήμα Κ16 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)  
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Πολιτικής κ Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.580,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 4.699,20€, σύνολο 24.279,20€  

Τμήμα Κ17 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ) 
Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής κ Παιδείας 
ΔΟΚΟΙΠΠ. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.250,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 300,00€, σύνολο 1.550,00€ 
 

Φορέας Προμήθειας:  ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ  

Τμήμα Κ18 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 
Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα του νομικού προσώπου «Κοινωνική 
Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 
(ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)». 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.709,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.130,16€, σύνολο 5.839,16€ 
 
 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων – Δήμος Χανίων) 
Λιπαντικά για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου Χανίων.  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 21.115,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 5.067,60€, σύνολο 26.182,60€ 
 
 

Φορέας Προμήθειας:  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα Λ2 (Λιπαντικά - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  
Λιπαντικά για λίπανση χορτοκοπτικών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 264,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 63,36€, σύνολο 327,36€ 
 

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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 
 

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 τα τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο. Η προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (μετά την λήξη των 
ήδη υπαρχουσών συμβάσεων)  και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων. 
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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 των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων. 
 
 
Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες  των πέντε (5), ως 
άνω, νομικών του προσώπων, αλλά  οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα 
αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες 
ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι 
υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.  

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση λειτουργίας του βενζινάδικου του να λύσει 
αυτοδίκαια τις συμβάσεις που θα υπογραφούν, χωρίς ο προμηθευτής να δικαιούται να απαιτήσει και 
αξιώσει αποζημίωση για αυτό 

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα και συγκεκριμένα :  
 
α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά 
καύσιμα. 
 
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του 
Ν.4257/2014).  
 
β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και 
Βουτανίου) 
 
γ) τη χαμηλότερη τιμή για τα  λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

 
 
 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 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.” 
 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π. 

της με αρ.  57654/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης » 

της με αρ.  56902/215/2017  (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002),  περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

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. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

την ενιαία μελέτη για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετών για τις 
ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων. 
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Η υπ΄ αριθμό 182/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Χανίων, με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω προμήθεια και η αντίστοιχη δαπάνη . 

Την υπ΄ αριθμό 164/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Χανίων, με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω προμήθεια και η αντίστοιχη δαπάνη. 

Τις υπ΄αριθμό Α-247,248,249/2019 αποφάσεις του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., με τις οποίες εγκρίνεται η δαπάνη και 
διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις. 

Την υπ΄ αριθμό 214/2019 απόφαση του νομικού προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), με την οποία 
εγκρίνεται  η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις. 

Τις υπ΄ αριθμό Α-299/2019, Α-298/2019, Α-297/2019, Α-295/2019 και Α-296/2019 αποφάσεις του νομικού 
προσώπου Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές 
πιστώσεις. 

Την υπ΄ αριθμό  545/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων για την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των Νομικών 
Προσώπων του.  

την υπ’ αριθμό 358/2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   28 /01/2020 και ώρα 15:30 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την  
4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Δευτέρα 
03/ 02/2020   και ώρα 08:30 π.μ. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82574. 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.)  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης ) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τις 
κείμενη νομοθεσία.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια 
(Χανιώτικα Νέα) και μια εβδομαδιαία  εφημερίδα (Νέοι Ορίζοντες) του Νομού Χανίων, εφόσον εκδίδονται 
και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις. 

  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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 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 Διακήρυξη, καθώς και 
με το άρθρου 59 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147 δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να 
καταθέσουν προσφορά σε ένα τμήμα ή περισσότερα ή και σε όλα τα τμήματα του Διαγωνισμού, οι 
δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του αρχικού 
προϋπολογισμού του τμήματος του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή 
ξεχωριστά. Σημειώνεται δε ότι, την υποχρέωση της δαπάνης για Δημοσίευση στα τμήματα του 
διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος θα την έχει ο Δήμος Χανίων.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αριθμό 59631/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 
περιλαμβάνουν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενιαία Μελέτη για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και 
χημικών πρόσθετων  για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής και  καλής εκτέλεσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: σχέδια  σύμβασης.  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη στη δικτυακή πύλη  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών 
της παρούσας. 

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. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημοσίας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  
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Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση των υποδειγμάτων εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτονται στο Παράρτημα  III. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που 
θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%)  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, του τμήματος, των 
τμημάτων που συμμετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α..  

Λόγω της υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
καθορίζονται ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Tμήματος Εγγύηση Συμμετοχής  

1 Τμήμα Κ01: Πετρέλαιο θέρμανσης  - Δήμος Χανίων       173,38€ 

2 Τμήμα Κ02: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη  - Δήμος Χανίων 4.079,03€ 

3 Τμήμα Κ03: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη Παιδική Εξοχή - 

Κατασκήνωση Καλαθά -  Δήμος  Χανίων   

     44,70€ 

4 Τμήμα Κ04: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  Χανίων 591,85€ 

5 Τμήμα Κ05: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  
Ακρωτηρίου 

222,50€ 

6 Τμήμα Κ06: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  Σούδας 106,80€ 

7 Τμήμα Κ07: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  
Κεραμειών 

17,80€ 

8 Τμήμα  Κ08: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  Ελ. 
Βενιζέλου 

 191,35€ 

9 Τμήμα  Κ09: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε.  
Θερίσσου 

 133,50€ 

10 Τμήμα  Κ10: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Δ.Ε. Νέας 

Κυδωνίας 

71,20€ 

11 Τμήμα  Κ11: Πετρέλαιο θέρμανσης -Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  1.335,00€ 

12 Τμήμα Κ12: Πετρέλαιο θέρμανσης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 311,50€ 

13 Τμήμα Κ13: Πετρέλαιο κίνησης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 187,50€ 

14 Τμήμα Κ14: Βενζίνη Αμόλυβδη – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 36,00€ 

15 Τμήμα Κ15: Υγροποιημένα καύσιμα – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων    7,20€ 

16 Τμήμα Κ16: Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 195,80€ 

17 Τμήμα Κ17: Πετρέλαιο κίνησης – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 12,50€ 
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18 Τμήμα Κ18: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη – ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 47,09€ 

19 Τμήμα Λ1: Λιπαντικά οχημάτων - Δήμος Χανίων 211,15€ 

21 Τμήμα Λ2: Λιπαντικά – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων     2,64€ 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων και τα είκοσι (20) 
τμήματα, η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο πόσο των 7.978,49€. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙII. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης   

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 
 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013 (Α' 52). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β)  
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι λόγοι δημόσιου συμφέροντος (δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ). 
 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2. β, του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2.,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με καταλληλά μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 
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Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που 
είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες 
αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας  και της 
επικουρικής και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω  του 
υποσυστήματος, στο φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα  ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 

 Για τον λόγο αυτό απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη  του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 

γ) - Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

δ) - για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.), που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη 
Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),  ψηφιακά υπογεγραμμένη  του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα  που θα αναφέρει ότι  δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016 ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
  
Δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
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προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 . 

Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),  ψηφιακά υπογεγραμμένη.  

 

ε)   1 - για την  παράγραφο και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το 
οποίο να προκύπτει 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. 

 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το δε 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

        2 - Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την 
υποβολή της ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 
στ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),  ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),  
ψηφιακά υπογεγραμμένη  του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
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κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών,  

 οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  και δεν απαιτείται  θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 
 

 
Αναφορικά  με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής:  
 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα ( π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ. ), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων  
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 

          
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα και συγκεκριμένα:  
 
α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά 
καύσιμα. 
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του 
Ν.4257/2014).  
 
β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και 
Βουτανίου)  
 
γ) τη χαμηλότερη τιμή για τα  λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της παρούσας Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ή ανά τμήμα ή τμήματα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/2015 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
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Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 
απαιτείται: 

α) να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'). 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην  οποία δηλώνεται ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
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 σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf, κατά το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται (Παραρτήματος Ι) και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.    
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 

β. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή), τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

                   
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016  
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Το ΕΕΕΣ της παρούσας σύμβασης διατίθεται στους οικονομικούς φορείς σε δύο μορφές αρχείου. 
Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αναθέτουσα αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα 
της σύμβασης & Αρχείο xml (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο με τα υπόλοιπα έγγραφα της 
σύμβασης για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να εκμεταλλευτούν eΕΕΕΣ της ΕΕ 
και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF. 
 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  Παράρτημα ΙΙ.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη 
συνέχεια μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου 
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση 
και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία 
eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Ενόψει της παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD). 

Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus 
ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης. 

 
         Για αναλυτικότερες οδηγίες συμπλήρωσης ανά πεδίο, πρβ. Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) 23 της Αρχής 

«Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ» (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε.). 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1   της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 





33 

 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης «Ενιαία Μελέτη για την 
προμήθεια καύσιμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των Νομικών 
Προσώπων του», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω  Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή), που συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο  
ανάθεσης, ήτοι με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 
και συγκεκριμένα:  
 
α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά 
καύσιμα. 
 
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του 
Ν.4257/2014).  
 
β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και 
Βουτανίου) 
 
γ) τη χαμηλότερη τιμή για τα  λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

 
Ειδικά για τα καύσιμα για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία καυσίμου θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά 
την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται 
κατωτέρω στο παρόν άρθρο για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (χωρίς Φ.Π.Α.) : 
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Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,89 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα 

  

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,89 - (0,89x 0,12)=0,783 

 

Εάν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Στην ειδική  
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς 0,89 + (0,89x 0,02)=0,907  

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα το 
ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή. 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
του Παραρτήματος Ι. 

Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τμήματος 
που συμμετέχουν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 
ποσοτήτων ή των ειδών κάθε Τμήματος. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη 
και για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος  που 
συμμετέχουν.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η δαπάνη για την παράδοση των προς προμήθεια 
προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές, το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στην  παρούσα διακήρυξη.  

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.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Στην περίπτωση παράτασης οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση αντιστοίχως, 
της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 

Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
θα γίνει 4 τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 8:30 
π.μ.. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4  αυτής. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,  αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου και, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται 
ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
και ως εξής:  ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν  έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372,του Ν. 4412/2016. 
  
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, 
 
γ)κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση  του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 

Σημείωση:  Οι συμβάσεις καταρτίζονται  από τον κάθε Φορέα Προμήθειας ξεχωριστά, με βάση τους 
όρους της διακήρυξης αυτής και των τευχών που τη συνοδεύουν (που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος) και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχών 
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

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 
Δήμου. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 
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 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι : 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η 
σύμβαση.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής  
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμβάσης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική  
εγγύησης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επι του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το Δήμο 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. 

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

5.1.3. 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. 

5.1.4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στις εφημερίδες της 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφύγων  επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) (άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 1% για την προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

5.3.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων  να ασκήσει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας και  ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί την 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της  σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  
Του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  
 
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Ο (έκαστος) προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθειας ειδών  
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται σε έκαστη  σύμβαση. 

Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο ή το έκαστο Νομικό Πρόσωπο με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
προϊόντων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου ή έκαστου Νομικού Προσώπου και κατόπιν 
εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης.   

6.1.2.   Το πετρέλαιο θέρμανσης,  θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προμήθειας, κατόπιν υπόδειξης του φορέα, οπουδήποτε 
εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων ευρίσκονται αυτές. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Προμήθειας, εντός 24 ωρών. Η μεταφορά –
εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 

6.1.3 Το πετρέλαιο κίνησης για το Δημοτικό Γηροκομείο θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες, στις εγκαταστάσεις- δεξαμενές του Δημοτικού Γηροκομείου, κατόπιν υπόδειξης 
του φορέα. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Προμήθειας, 
εντός 24 ωρών. 

6.1.4.Η παράδοση των υγροποιημένων αερίων  θα γίνεται στην εγκατάσταση του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του, τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες.  Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. 

6.1.5. Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 
ωρών,  τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Φορέων Προμήθειας και σε συνεννόηση με 
το αρμόδιο τμήμα έκαστου Φορέα Προμήθειας από αντλία που θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών 
ορίων του Δήμου Χανίων.  

6.1.6.  Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από 
την παραγγελία.  

Γενικά τα ζητούμενα λιπαντικά / χημικά θα παραδοθούν σε συσκευασία βαρελιού ή/και μπιτονιού. 
Ειδικότερα: 

• Tο «λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 και 46 κατά ISO»  μπορεί να παραδοθεί 
και σε δεξαμενή του 1 κμ. 

• Το «πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης AD BLUE / AUS 32» πρέπει να παραδοθεί σε 
συσκευασία μπιτονιού 10λτ. Καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του είναι δώδεκα (12) μήνες 
σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25 o C), θα παραδοθεί τμηματικά και έκαστη παρτίδα 
προϊόντος πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή 
του. 

• Το αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό θα παραδοθεί σε συσκευασία 
μπιτονιού έως 25λτ. 
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• Το «Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703» πρέπει να παραδοθεί σε συσκευασία μπιτονιού έως 5 
λτ. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρία παραγωγής- δοχεία, τα 
οποία δοχεία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα 
και την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις 
και οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου 
προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του 
φορέα προμήθειας. 

6.1.7. Ο (έκαστος) προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις 
Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Χανίων  κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

6.1.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.1.9. Ο Δήμος Χανίων 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 Δήμου Χανίων και των Νομικών του 
Προσώπων. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 





49 

 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του έκαστου 
Φορέα Προμήθειας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
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ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την προμήθεια του εκπτώτου 
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 
έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ενιαία Μελέτη για την προμήθεια καύσιμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών 
πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του 

 (Μέρος Α΄. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Μέρος Β΄ Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, Μέρος Γ΄ Ερωτηματολόγιο ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Δήμος Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων 
Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 

 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων 
και νομικών προσώπων του, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικά  989.333,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
797.849,94 € χωρίς ΦΠΑ), χωρίζεται σε δεκαοκτώ (18) ομάδες - τμήματα για προμήθεια καυσίμων (Κ01 έως Κ18) και 
δυο (2) ομάδες – τμήματα Λιπαντικών (Λ01, Λ02). 

Η προμήθεια καυσίμων (τμήματα Κ01 έως Κ18) – CPV: 09100000-0 (09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4 
Αμόλυβδη βενζίνη, 09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου – υγραέριο,  09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο, 
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης) – ενδεικτικού προϋπολογισμού 962.823,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(776.470,94 € χωρίς ΦΠΑ) αφορά βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγροποιημένα 
καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, 
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του: 1. Δημοτικός οργανισμός 
κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), 2. Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 3. 
Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 4. Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, 5. Κοινωνική Επιχείρηση 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)), 6. Παιδική 
Εξοχή-Κατασκήνωσης Καλαθά Δήμου Χανίων 

Η προμήθεια λιπαντικών και χημικών πρόσθετων (τμήματα Λ01, Λ02) – CPV: 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και 
λιπαντικά μέσα, 24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα – ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.509,96 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (21.379,00 € χωρίς ΦΠΑ), αφορά τις ανάγκες των μηχανημάτων, αυτοκινήτων και 
μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και του Νομικού Προσώπου Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Η προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των ανωτέρω νομικών του 
προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από 
τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά ανά τμήμα. 

Η παρούσα ενιαία μελέτη τεχνικών προδιαγραφών η οποία περιλαμβάνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό επέχει και 
θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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Α. 1.1 Τμήματα προμήθειας - Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 

Α. 1.1.1. Προμήθεια καυσίμων 

Γενικά στοιχεία για την προμήθεια καυσίμων 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το 
σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τα 
τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις 
ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 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. 

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά 
καύσιμα 

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και 
Βουτανίου) 

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 διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 
ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Η έναρξη της σύμβασης θα  γίνει μετά το λήξη των ήδη 
ύπαρχουσών συμβάσεων. 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:   

(1) Η συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης και ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3 της παρούσας τεχνικής έκθεσης) 

(2) Δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του τεχνικούς όρους της παρούσης Διακήρυξης 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν επί αποδείξει άδεια εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη των τμημάτων 
για τα οποία συμμετέχουν. 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ ώστε να είναι 
δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στη διακήρυξη. 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Φορείς Προμήθειας) διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες 
προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα καυσίμου και να ζητήσει την εξέτασή του 
σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και 
αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου 
του κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών (ή προγραμματισμών) εξόδων του 
Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα 
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προμήθειας. 

Φορέας προμήθειας: Δ Χανίων 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων από το Δήμο Χανίων, είναι προϋπολογισμού 532.842,80 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, ως ακολούθως: 

Τμήμα: Κ01, Είδος: Πετρέλαιο Θέρμανσης 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 19.481,70 0,890 €/λτ 17.338,71 € 

  Σύνολο  17.338,71 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.161,29 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  21.500,00 € 

Τμήμα: Κ02, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 
 Καύσιμα κίνησης για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα του Δήμου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 285.430,48 1,250 €/λτ 356.788,10 € 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 35.496,62 1,440 €/λτ 51.115,13 € 

  Σύνολο  407.903,23 € 

  ΦΠΑ 24,00% 97.896,77 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  505.800,00 € 

Τμήμα: Κ03, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη για οχήματα της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 
Καύσιμα κίνησης για τα οχήματα της δομής του Δήμου Χανίων: Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 3.000,00 1,250 €/λτ 3.750,00 € 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 500,00 1,440 €/λτ 720,00 € 

  Σύνολο  4.470,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.072,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  5.542,80 € 

 

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων από την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης  είναι προϋπολογισμού 165.540,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για την θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών 





54 

 

μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά 
συγκροτήματα) της  Α/θμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης του φορέα 
εντός 24 ωρών. 

Τμήμα: Κ04, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Χανίων 
 Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Χανίων: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/3ο-4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 4ο-8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ/33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/6ο-20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ /7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ /9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 11ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ/11ο-27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 12ο - 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ 12ο-18ο-26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 13ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 15ο-
34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 16ο-21ο-37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ, 
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 1ο-3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 1ο-3ο ΕΙΔΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ, 8o / 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 38ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 66.500,00 0,890 €/λτ 59.185,00 € 

     

  Σύνολο  59.185,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 14.204,40 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  73.389,40 € 

Τμήμα: Κ05, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου 

 Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. 
Ακρωτηρίου : 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ /2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΕΡΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ, ΧΑΝΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΡΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, 1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ) 

Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 25.000,00 0,890 €/λτ 22.250,00 € 

     

  Σύνολο  22.250,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 5.340,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  27.590,00 € 
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Τμήμα: Κ06,  Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Σούδας 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Σούδας : 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ / 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ / 1ο-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 12.000,00 0,890 €/λτ 10.680,00 € 

     

  Σύνολο  10.680,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 2.563,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  13.243,20 € 

Τμήμα: Κ07, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Κεραμιών 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Κεραμιών: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 2.000,00 0,890 €/λτ 1.780,00 € 

     

  Σύνολο  1.780,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 427,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  2.207,20 € 

Τμήμα: Κ08, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ /ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ/ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ 2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ, ΚΑΜΙΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΧΑΝΙΩΝ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ /4ο ΝΗΠΙΑΓ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 21.500,00 0,890 €/λτ 19.135,00 € 
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  Σύνολο  19.135,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.592,40 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  23.727,40 € 

Τμήμα: Κ09, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Θερίσσου 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ/ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ / 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ,2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΛΑΔΙΣΣΟΣ,2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 15.000,00 0,890 €/λτ 13.350,00 € 

     

  Σύνολο  13.350,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 3.204,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  16.554,00 € 

 

Τμήμα: Κ10, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας: 

1ο -2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΓΑΛΑΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 8.000,00 0,890 €/λτ 7.120,00 € 

     

  Σύνολο  7.120,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.708,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  8.828,80 € 

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων από την Σχολική Επιτροπή β/θμιας Εκπαίδευσης είναι προϋπολογισμού 165.540,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για την θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών 
μονάδων της β/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά 
συγκροτήματα) της Β/θμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης του φορέα εντός 
24 ωρών. 

Τμήμα: Κ11, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της β/θμιας Εκπαίδευσης: 
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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ, 1ο 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ Ν ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝ ΧΑΝΙΩΝ, 
ΕΠΑΛ  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 150.000,00 0,890 €/λτ 133.500,00 € 

     

  Σύνολο  133.500,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 32.040,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  165.540,00 € 

Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων είναι προϋπολογισμού  67.232,80 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε 
τμήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα όσον αφορά το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, ο ανάδοχος με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις – δεξαμενές του γηροκομείου στην οδό 
Μελιδονίου 27 Χανιά με πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης στις ποσότητες που θα ζητηθεί. 

Τμήμα: Κ12, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 35.000,00 0,890 €/λτ 31.150,00 € 

     

  Σύνολο  31.150,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 7.476,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  38.626,00 € 

Τμήμα: Κ13, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 

Καύσιμα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων (παραγωγή ζεστών νερών χρήσης) του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 15.000,00 1,250 €/λτ 18.750,00 € 
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  Σύνολο  18.750,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.500,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  23.250,00 € 

Τμήμα: Κ14, Είδος: Βενζίνη αμόλυβδη 
Καύσιμα για την κίνηση οχημάτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ) 

Προϋπολογισμός 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2.500,00 1,440 €/λτ 3.600,00 € 

     

  Σύνολο  3.600,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 864,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  4.464,00 € 

Τμήμα: Κ15, Είδος: Υγροποιημένο καύσιμο μίγμα προπανίου – βουτανίου σε φιάλες καθαρού βάρους 10 kg 
Καύσιμα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα  
Τεμάχια 

Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός 

1 

Υγροποιημένο καύσιμο μίγμα 
προπανίου – βουτανίου σε 
φιάλες καθαρού βάρους 10 
kg 

40,00 18,000 €/λτ 720,00 € 

     

  Σύνολο  720,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 172,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  892,80 € 

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το Δημοτικό Γηροκομείο 
Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη 
του/των προμηθευτή/των. 

Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων είναι προϋπολογισμού 
25.829,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα (κίνησης και θέρμανσης) για ένα έτος από την 
υπογραφή σύμβασης. 

Τμήμα: Κ16, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 22.000,00 0,890 €/λτ 19.580,00 € 

     

  Σύνολο  19.580,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.699,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  24.279,20 € 

Τμήμα: Κ17, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 
Καύσιμα κίνησης οχημάτων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 1,250 €/λτ 1.250,00 € 

     

  Σύνολο  1.250,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 300,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  1.550,00 € 

Φορέας προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της 
Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 
(ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) (Ν.Π.Ι.Δ.) είναι προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα κίνησης για 
ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. 

Τμήμα: Κ18, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 
Καύσιμα κίνησης για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα του ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) 
Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 2.500,00 1,250 €/λτ 3.125,00 € 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.100,00 1,440 €/λτ 1.584,00 € 

  Σύνολο  4.709,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.130,16 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  5.839,16 € 

 

Α. 1.1.2 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων 

Γενικά στοιχεία για την προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το 
σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τα 
τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις 





60 

 

ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 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. 

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα 
λιπαντικά και τα χημικά πρόσθετα 

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 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 στα  αντίστοιχα τμήματα της διακήρυξης. Η έναρξη 
της σύμβασης θα  γίνει μετά το λήξη των ήδη ύπαρχουσών συμβάσεων. 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

(1) Θα δηλώνεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων λιπαντικών και τα χημικών πρόσθετων με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.4 της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης) 

(2) Θα δηλώνεται ότι: Δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του τεχνικούς όρους της παρούσης Διακήρυξης. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει  να έχουν επί αποδείξει άδεια εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη των τμημάτων 
για τα οποία συμμετέχουν. 

Οι προσφορές θα περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών προϊόντων προς προμήθεια και θα πρέπει απαραίτητα να 
περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ. 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Φορείς Προμήθειας) διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες 
προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη. Το κόστος αναλύσεων βαρύνει 
τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών (ή προγραμματισμών) εξόδων του 
Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα 
προμήθειας. 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων 

Η συνολική προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων από το Δήμο Χανίων είναι προϋπολογισμού 
26.182,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά προμήθεια για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης 

Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων - Δ ΧΑΝΙΩΝ) 
Λιπαντικά για μηχανήματα και οχήματα του Δ Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

αα Είδος 
Ποσότητα 

(L)* 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης 
Προϋπολογισμός 





61 

 

1 

Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο 
λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων 
με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50  
ACEA: E7/A3/B4,  
API: CI-4/SJ  
MB 228.3, VOLVO VDS-3 

1400 2,40 € 3.360,00 € 

2 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για τους 
σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες  
ACEA: Ε9/E7/E6,  
API: CJ-4,  
MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το 
πιστοποιητικό) 

1600 4,00 € 6.400,00 € 

3 

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 

1000 1,70 € 1.700,00 € 

4 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 
46 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 

1600 1,80 € 2.880,00 € 

5 

AD BLUE / AUS 32 σύμφωνα με DIN 70070, 
Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης  
(Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να 
έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο 
μήνες πριν την παράδοσή του) 

1250 1,00 € 1.250,00 € 

6 

Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης 
ολίσθησης 10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου 
JCB Special Gear Oil HP) API GL-4, Alison C-3, 
Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB. 

200 4,00 € 800,00 € 

7 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 μέσης 
τέφρας για πετρελαiοκινητήρες βαρέου τύπου API 
CJ-4 ACEA E7/E9 MB-228.31, MAN 3575, MAN 
3275, VOLVO VDS-4 

200 4,50 € 900,00 € 

8 

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό 
συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να 
επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές / εγκρίσεις 
ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. SAE 
J1034. BS6580 AFNOR NF R15-601. Αραιώνεται με 
νερό (40% με 50% περίπου). 

100 3,90 € 390,00 € 
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9 

Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε 
υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης 
κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των 
εκτός δρόμου μηχανημάτων. (ισοδύναμο - 
ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W) 
Καλύπτει τις προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4. 
ALLISON C-4 

200 3,50 € 700,00 € 

10 

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

200 4,50 € 900,00 € 

11 
Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ 
Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - 
Limited Slip Differentials) 80W-90, API GL5. 

80 6,50 € 520,00 € 

12 Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. 50 5,50 € 275,00 € 

13 

Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας 
ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με 
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση 
αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού μηχανήματος 

200 1,50 € 300,00 € 

14 

Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. 
Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για 
μίξη με καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό 
μηχάνημα). 

200 3,70 € 740,00 € 

   Σύνολο 21.115,00 € 

   ΦΠΑ 5.067,60 € 

   Συνολο 26.182,60 € 

 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Η συνολική προμήθεια λιπαντικών ελαίων από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων είναι προϋπολογισμού 327,36 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά προμήθεια για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. 

Τμήμα Λ2 (Λιπαντικά - Γηροκομείο Χανίων) 
Λιπαντικά για λίπανση χορτοκοπτικών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

αα Είδος Ποσότητα (L) 
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ) 

Προϋπολογισμός 

1 

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

66 4,0000 264 

     

  Σύνολο  264,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 63,36 € 

  Συνολο  327,36 € 
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Α.2  Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών 

Α.2.1 Υγρά καύσιμα. 

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία (https://www.aade.gr/polites/ypiresies-himeioy/energeiaka-proionta-kaysima/nomothesia). 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια καυσίμων βενζίνης και ντίζελ κίνησης (φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά), θα είναι όπως καθορίζονται από τις ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012)  «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» και  77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016). 

Ειδικότερα για την βενζίνη πρέπει να πληρούνται οι ΚΥΑ 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β/2016), 626/2001(ΦΕΚ 1173/Β/2001), 
30/2005 (ΦΕΚ 1415/Β/2006), ενώ για το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληρούνται οι ΚΥΑ 76/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016, 
ΦΕΚ 241/Β/2017), 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010), 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016), όπως ισχύουν 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β`/2003) και 468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β`/2003) και 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016), όπως ισχύουν 

Γενικά οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης για χρήση σε οχήματα (πετρέλαιο, βενζίνη), ήτοι ο 
ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο 
χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Φορέων Προμήθειας 
και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα έκαστου Φορέα Προμήθειας από αντλία που θα βρίσκεται εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα, η προμήθεια καυσίμων κίνησης να 
παρασχεθεί από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήριο) εντός της συγκεκριμένης περιοχής 
ύστερα από συνεργασία με οικονομικό φορέα που διαθέτει. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και του πετρελαίου κίνησης για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης του 
Δημοτικού Γηροκομείου θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες έκαστου Φορέα προμήθειας, 
στις εγκαταστάσεις – δεξαμενές κάθε Φορέα Προμήθειας, εντός 24 ωρών από την παραγγελία και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη διακήρυξη, ανά τμήμα της Προμήθειας, ενώ η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και 
δαπάνη του/των προμηθευτή/των. 

Α.2.2 Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου). 

Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (Προπάνιο και Βουτάνιο) πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις πού αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ 1483/Β/2006), εμφιαλωμένα σε φιάλες (κατακόρυφα 
μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 10kg.   

Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι μείγμα προπανίου-βουτανίου (Π-Β) του εμπορίου (μείγμα υδρογονανθράκων 
προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες η ζητούμενη πτητικότητα είναι ενδιάμεση 
μεταξύ της πτητικότητας του προπανίου και αυτής του βουτανίου). 

Η προμήθεια θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και η παράδοση θα γίνεται στις 
εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με 
ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των. 

Α.2.3 Λιπαντικά και Χημικά Πρόσθετα. 

H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών και θα πρέπει να διαθέτει επί αποδείξει με την προσφορά 
τους πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών. 

Με ποινή αποκλεισμού η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής με 
όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του κάθε προσφερόμενου υλικού. Επιπρόσθετα η 
προσφορά θα συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (ΜSDS) για κάθε προϊόν. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρία παραγωγής- δοχεία, τα οποία δοχεία 
θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την ημερομηνία 
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παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια ή 
παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με 
εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα 
επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας. 

Το μέγεθος της επιθυμητής συσκευασίας ανά είδος αναφέρεται κατωτέρω ανά Φορέα Προμήθειας και τμήμα. 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά των κατηγοριών: Λιπαντικά Μηχανών Εσωτερικής Καύσης,  Βαλβολίνες Διαφορικών και 
Κιβωτίων Ταχυτήτων Οχημάτων, Λιπαντικά Δίχρονων Κινητήρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της: ΚΥΑ 
526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας ... των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» , της 
ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) «Προδιαγραφές βαλβολίνων» για τη λίπανση οδοντωτών τροχών και της ΚΥΑ 350)2012 
(ΦΕΚ 2988)Β)2013) «Προδιαγραφές, απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας... λιπαντικών δίχρονων κινητήρων», θα πρέπει να 
έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει με την προσφορά τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Τα ελαιολιπαντικά - γράσα οχημάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122 Β 2001) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Αποφ-76)2018 (ΦΕΚ 3292/Β/2018). 

Το έκαστο προϊόν θα μπορεί να αποθηκευθεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για ένα (1) χρόνο με εξαίρεση 
το προϊόν AD BLUE / AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του είναι μικρή, το οποίο θα παραδοθεί 
τμηματικά και έκαστη παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν 
την παράδοσή του. 

Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία 
ενώ η μεταφορά και εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των. 

Γενικά τα ζητούμενα λιπαντικά / χημικά θα παραδοθούν σε συσκευασία βαρελιού ή/και μπιτονιού. Ειδικότερα: 

• Tο «λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 και 46 κατά ISO»  μπορεί να παραδοθεί και σε 
δεξαμενή του 1 κμ. 

• Το «πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης AD BLUE / AUS 32» πρέπει να παραδοθεί σε συσκευασία 
μπιτονιού έως 10λτ. Καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του είναι δώδεκα (12) μήνες σε βέλτιστες 
συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25 o C), θα παραδοθεί τμηματικά και έκαστη παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει 
ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή του. 

• Το αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό θα παραδοθεί σε συσκευασία μπιτονιού 
έως 25λτ 

• Το «Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.» πρέπει να παραδοθεί σε συσκευασία μπιτονιού έως 5 λτ. 

Οι προδιαγραφές ανά είδος είναι οι ακόλουθες: 

1. Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 

Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους 
κατά SAE: 20W-50, ACEA: E7/A3/B4, API: CI-4/SJ, MB 228.3, VOLVO VDS-3 

2. Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων  10W-40 για τους σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες, ACEA: 
Ε9/E7/E6, API: CJ-4, MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το πιστοποιητικό) 

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 
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ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις, DIN 
51524, Part 2 HLP Type 

4. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 46 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 

5. AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.). 

AD BLUE / AUS 32 σύμφωνα με DIN 70070, Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης. Καθώς η 
συνολική μέση διάρκεια ζωής του AdBlue είναι 12 μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25 o C), 
το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες 
πριν την παράδοσή του. 

6. Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης 10W30– Gear Oil 

Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης 10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Special 
Gear Oil HP) API GL-4, Alison C-3, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB. 

 

7. Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 μέσης τέφρας για πετρελαiοκινητήρες βαρέου τύπου API CJ-4 ACEA 
E7/E9 MB-228.31, MAN 3575, MAN 3275, VOLVO VDS-4 

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό. 

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται 
αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. SAE 
J1034. BS6580 AFNOR NF R15-601. Αραιώνεται με νερό (40% με 50% περίπου). 

8. Λιπαντικό 10W των εκτός δρόμου μηχανημάτων για υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, 
διαφορικά, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις 

Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, 
συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων. (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB 
Transmission Fluid EP 10W) Καλύπτει τις προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 

9. Βαλβολίνη 75W90 GL5 

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

10. Βαλβολίνη 80W90 LSD GL5 

Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip 
Differentials) 80W-90, API GL5. 

11. Υγρό φρένων 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. 
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12. Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού 

Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού 
μηχανήματος. 

 

13. Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες 

Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη με 
καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα). 

 

14. Λάδι SAE 30 για λίπανση χορτοκοπτικού. 

Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 30 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού 
μηχανήματος. 

 

Η ισοδυναμία -όπου απαιτείται- θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων που θα έχουν εκδοθεί 
από την εταιρία παραγωγής του προϊόντος, από τα οποία θα προκύπτει ότι ικανοποιούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές.   

 

 

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις έκαστου Φορέα Προμήθειας, κατόπιν υπόδειξης 
από την αρμόδια υπηρεσία, και η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των 
προμηθευτή/των. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Ατσαλάκης Αντώνης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

& Μηχανικός Υπολογιστών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Στέλιος Σταματουλάκης 
Ο προϊστάμενος της  

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
Πρασίνου & Καθαριότητας 
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Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφορά 

Θεμα: «Ενιαία μελέτη για την προμήθεια καυσίμων λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του δήμου χανίων και 
νομικών προσώπων του» μέσω ανοιχτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά 
καύσιμα 

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και 
Βουτανίου) 

δ)  τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα χημικά πρόσθετα 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Της επιχείρησης .................................................................................................................................., 

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............, 

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ............................................... 

Β.1.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων 

Τμήμα: Κ01, Είδος: Πετρέλαιο Θέρμανσης 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  17.338,71 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.161,29 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  21.500,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 19.481,70   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ02, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  407.903,23 € 

  ΦΠΑ 24,00% 97.896,77 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  505.800,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 
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ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 285.430,48   

 Βενζίνη αμόλυβδη 35.496,62   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ03, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη για οχήματα της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  4.470,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.072,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  5.542,80 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 3.000,00   

 Βενζίνη αμόλυβδη 500,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα: Κ04, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Χανίων 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  59.185,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 14.204,40 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  73.389,40 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

66.500,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Τμήμα: Κ05, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  22.250,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 5.340,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  27.590,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

25.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ6,  Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Σούδας 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  10.680,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 2.563,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  13.243,20 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

12.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Τμήμα: Κ07, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Κεραμιών 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  1.780,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 427,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  2.207,20 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

2.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ08, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  19.135,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.592,40 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  23.727,40 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

21.500,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ09, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Θερίσσου 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  13.350,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 3.204,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  16.554,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 
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1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

15.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ10, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  7.120,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.708,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  8.828,80 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

8.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα: Κ11, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  133.500,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 32.040,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  165.540,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

150.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα: Κ12, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Καύσιμα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  31.150,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 7.476,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  38.626,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

35.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ13, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 

Καύσιμα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων (παραγωγή ζεστών νερών χρήσης) του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  18.750,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.500,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  23.250,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 15.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ14, Είδος: Βενζίνη αμόλυβδη 
Καύσιμα για την κίνηση οχημάτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  3.600,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 864,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  4.464,00 € 
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   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 
(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2.500,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ15, Είδος: Υγροποιημένο καύσιμο μίγμα προπανίου – βουτανίου σε φιάλες καθαρού βάρους 10 kg 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  720,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 172,80 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  892,80 € 

 

αα Είδος Ποσότητα (τεμάχια) Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης € 

Δαπάνη (€) 

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

40   

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

Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ 

Τμήμα: Κ16, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  19.580,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.699,20 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  24.279,20 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

22.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα: Κ17, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 
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  Σύνολο  1.250,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 300,00 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  1.550,00 € 

 
   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 

(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Φορέας προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ 

Τμήμα: Κ18, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  4.709,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 1.130,16 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  5.839,16 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης 
(L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 2.500,00   

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.100,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Β 1.2 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων 

Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων - Δ ΧΑΝΙΩΝ) 
Λιπαντικά για μηχανήματα και οχήματα του Δ Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  21.115,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 5.067,60 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  26.182,60 € 
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αα Είδος Ποσότητα (L) 
Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης 

Προϋπολογι
σμός 

1 

Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό 
Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση 
ιξώδους κατά SAE: 20W-50  
ACEA: E7/A3/B4,  
API: CI-4/SJ  
MB 228.3, VOLVO VDS-3 

1400   

2 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για τους 
σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες  
ACEA: Ε9/E7/E6,  
API: CJ-4,  
MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το πιστοποιητικό) 

1600   

3 

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 

1000   

4 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 46 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 

1600   

5 

AD BLUE / AUS 32 σύμφωνα με DIN 70070, Πρόσθετο για 
Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης  
(Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να έχει 
ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες πριν την 
παράδοσή του) 

1250   

6 

Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης 
10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear 
Oil HP) API GL-4, Alison C-3, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες 
ειδικές για JCB. 

200   

7 
Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 μέσης τέφρας για 
πετρελαiοκινητήρες βαρέου τύπου API CJ-4 ACEA E7/E9 
MB-228.31, MAN 3575, MAN 3275, VOLVO VDS-4 

200   

8 

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό 
συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται 
αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / 
εγκρίσεις 
ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. SAE J1034. 
BS6580 AFNOR NF R15-601. Αραιώνεται με νερό (40% με 
50% περίπου). 

100   
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9 

Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε 
υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, 
συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου 
μηχανημάτων. (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB 
Transmission Fluid EP 10W) Καλύπτει τις προδιαγραφές 
CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 

200   

10 

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

200   

11 
Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ 
Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip 
Differentials) 80W-90, API GL5. 

80   

12 Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703. 50   

13 

Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας 
ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με 
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση 
αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού μηχανήματος 

200   

14 
Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. 
Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη με 
καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα). 

200   

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24,00%  

  
Σύνολο με 
ΦΠΑ 

  

 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα Λ2 (Λιπαντικά - Γηροκομείο Χανίων) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

  Σύνολο  264,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 63,36 € 

  Σύνολο με ΦΠΑ  327,36 € 

 

αα Είδος Ποσότητα (L) 
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ) 

Προϋπολογισμός 

1 

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

66   

     

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24,00%  

  Συνολο   
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Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Γ.1.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων 

Τμήμα: Κ01, Είδος: Πετρέλαιο Θέρμανσης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

Τμήμα: Κ02, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

 Βενζίνη αμόλυβδη   

Τμήμα: Κ03, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη για οχήματα της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα: Κ04, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Χανίων 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   
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Τμήμα: Κ5, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ06,  Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Σούδας 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ07, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Κεραμιών 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ08, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ09, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Θερίσσου 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

 

Τμήμα: Κ10, Είδος :Πετρέλαιο θέρμανσης Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 
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1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Φορέας προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα: Κ11, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Φορέας προμήθειας: Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα: Κ12, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ13, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

Τμήμα: Κ14, Είδος: Βενζίνη αμόλυβδη 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

 Βενζίνη αμόλυβδη   

Τμήμα: Κ15, Είδος: Υγροποιημένο καύσιμο μίγμα προπανίου – βουτανίου σε φιάλες καθαρού βάρους 10 kg 

αα Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα 
προπανίου- βουτανίου) σε Φιάλες 
καθαρού βάρους 10 kg. 
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Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ 

Τμήμα: Κ16, Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης   

Τμήμα: Κ17, Είδος: Πετρέλαιο κίνησης 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, 
κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

 

Φορέας προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ 

Τμήμα: Κ18, Είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

2 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

 

 

Γ.1.2 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων 

Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων - Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

αα Είδος 

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία 
παρασκευής, εμπορική ονομασία, 
προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, 
κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 

Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο 
λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- 
Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους 
κατά SAE: 20W-50  
ACEA: E7/A3/B4,  
API: CI-4/SJ  
MB 228.3, VOLVO VDS-3 
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2 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για 
τους σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” 
πετρελαιοκινητήρες  
ACEA: Ε9/E7/E6,  
API: CJ-4,  
MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το 
πιστοποιητικό) 

  

3 

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 

  

4 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 
ρευστότητας 46 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 

  

5 

AD BLUE / AUS 32 σύμφωνα με DIN 70070, 
Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής 
Κατάλυσης  
(Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και 
πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το 
μέγιστο έως δύο μήνες πριν την παράδοσή 
του) 

  

6 

Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης 
ολίσθησης 10W30 (ισοδύναμο - ενδεικτικού 
τύπου JCB Special Gear Oil HP) API GL-4, 
Alison C-3, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες 
ειδικές για JCB. 

  

7 

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W30 
μέσης τέφρας για πετρελαiοκινητήρες 
βαρέου τύπου API CJ-4 ACEA E7/E9 MB-
228.31, MAN 3575, MAN 3275, VOLVO VDS-4 

  

8 

Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό 
συμπυκνωμένο υγρό (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να 
επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές / εγκρίσεις 
ASTM D3306. ASTM D4985. ASTM D6210. 
SAE J1034. BS6580 AFNOR NF R15-601. 
Αραιώνεται με νερό (40% με 50% περίπου). 

  

9 

Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για 
χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα 
μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές 
μεταδόσεις των εκτός δρόμου 
μηχανημάτων. (ισοδύναμο - ενδεικτικού 
τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W) 
Καλύπτει τις προδιαγραφές CATERPILLAR 
TO-4. ALLISON C-4 

  





82 

 

10 

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

  

11 

Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων 
Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης 
ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 
80W-90, API GL5. 

  

12 Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.   

13 

Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας 
ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με 
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για 
λίπανση 
αλυσίδας φορητού ξυλοκοπτικού 
μηχανήματος 

  

14 

Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους 
κινητήρες. Προδιαγραφές: 2 Τ mix 
πρωτογενές API TC (για μίξη με καύσιμο-για 
φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα). 

  

 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Τμήμα Λ2 (Λιπαντικά - Γηροκομείο Χανίων) 

αα Είδος 

Προσφερόμενη Προδιαγραφή 
(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 
ονομασία, προδιαγραφές 
προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 

Λιπαντικά - Λάδι SAE 30 για λίπανση 
χορτοκοπτικού. 
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους 
κατά SAE 30 για λίπανση φορητού 
χορτοκοπτικού Μηχανήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (ΕΕΕΣ) ΕSPD» (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)  

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997678759 
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): WWW.CHANIA.GR 
Πόλη: Χανιά 
Οδός και αριθμός: Κυδωνίας 29 
Ταχ. κωδ.: 73100 
Αρμόδιος επικοινωνίας: Αγλαΐα Σιώμπου 
Τηλέφωνο: 28213 41760 
φαξ: 28213 41750 
Ηλ. ταχ/μείο: g-promitheies@chania.gr 
Χώρα: GR 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 
Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών 
πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του 
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Προσώπων 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο 
κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο LPG Βιομηχανίας σε δεξαμενή, υγροποιημένα 
καύσιμα σε φιάλες) και υγροποιημένα καύσιμα ), λιπαντικών ελαίων και χημικών 
πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων: 1) Δημοτικός 
οργανισμός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Ν.Π.Δ.Δ., 2) της 
Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ., 3) της Σχολικής 
Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ., 4) της Κοινωνικής 
Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.Δ., και 5) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Ν.Π. 
Δ.Δ.. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5 
Απάντηση: 
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- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας 
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
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της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
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των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
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επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23 
Λήξη 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
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Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  Δήμο Χανίων 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ 
(και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ 
………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 
..........αριθμός ....................... β)........... οδός ..........αριθμός ....................... κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών 
της ένωσης προμηθευτών) για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών …………………………. για την προμήθεια ………………. 
σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λογώ Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή 
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς 
δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 
όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας 
μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή) 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  …………………………………… (Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων ή Νομικά Προσωπά αυτού)  

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ 
(και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ 
………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 
..........αριθμός ....................... ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθμός ....................... 
ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για την καλή εκτέλεση των όρων 
της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια  ……………………………… , σύμφωνα με τη υπ’ 
αριθμό  ………….. διακήρυξή σας. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας 
μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρι ς ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδια Σύμβασης  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                      
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 
Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                         Χανιά,       /             / 
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                    Αρ. πρωτ. 
 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα     /    /         οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ.                             , πρωτοβάθμιος 
ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό        /2019 απόφαση 
Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. ……………, 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.                                           
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος : Κ01- Πετρέλαιο 
θέρμανσης- Δήμος Χανίων,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού 
& τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό         απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει 
στον αφετέρου συμβαλλόμενο την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης ……..%  επί τοις εκατό στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 
Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 17.338,71€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.161,29€ σύνολο 21.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) O προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

Τμήμα Κ01: Πετρέλαιο θέρμανσης- Δήμος Χανίων  

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προυπολογισμός (€) Ποσοστο έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 19.481,70 21.500,00  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

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 του Δήμου Χανίων. 
 

δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
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ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται 
για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το 
Δήμος Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες 
που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Χανίων, οπουδήποτε 
εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου ευρίσκονται. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 
υπηρεσία, εντός 24 ωρών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Χανίων, 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. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και 
θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετά την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

  
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων  
 

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. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό          εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
της τράπεζας                          ποσού 866,93€ η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  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. Ο Δήμος Χανίων 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, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων  η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά 
(ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 
 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου 
Χανίων, 
 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, 
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εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος 
του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  
σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που 
υπογράφηκε με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό         Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 
τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του Ν. 3054/2002.  

 ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                     
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 
Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                          Χανιά,       /             / 
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                     Αρ. πρωτ.  
 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα    /   /     οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ.                     , πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, 
με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό     /2019   απόφαση Δημάρχου 
Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. 
…………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 
κ..…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής 
«προμηθευτής», 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό          απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος Κ02: Πετρέλαιο κίνησης, 
Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                 διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου 
διαγωνισμού & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό           απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής, αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενό την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης ……………%  επί τοις 
εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα 
παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 407.903,23€ πλέον ΦΠΑ 24%  97.896,77€ σύνολο 
505.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Κ02:  Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€)  Ποσοστό Έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο κίνησης 285.430,48 356.788,10  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 35.496,62 51.115,13  

 

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

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 του Δήμου Χανίων. 
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δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται 
για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο 
Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 
καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα 
γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο του αφετέρου 
συμβαλλόμενο. 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που 
θα αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα 
κυκλοφορίας του αυτοκινούμενου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και 
θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετά την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων  
 

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. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό             εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
της Τράπεζας                 ποσού 20.395,16€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  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. Ο Δήμος Χανίων 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 Δήμου Χανίων  η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά 
(ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 
 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου 
Χανίων, 
 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος 
του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  
σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που 
υπογράφηκε με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του Ν. 3054/2002.  

 ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν , υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                       
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 
Τηλ.:28213-41760 Fax: 28213-41763                                                                                                   Χανιά,    /    /                   
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                            Αρ. πρωτ.  
 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα   /   /    οι υπογεγραμμένοι: 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ.              , πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με 
έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό                 απόφαση Δημάρχου 
Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ.           φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία «               » με δ.τ.                          «         
» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ.        , τηλ.        , φαξ          , με Α.Φ.Μ.             & Δ.Ο.Υ.             και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.                (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του                     , με Α.Δ.Τ.                  που θα 
καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ.            απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος Κ03: Πετρέλαιο κίνησης , 
Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθά,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         
διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό            
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό 
έκπτωσης     %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 4.470,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  
1.072,80€ σύνολο 5.542,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) O προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Κ03:  Πετρέλαιο κίνησης  - Βενζίνη αμόλυβδη -  Δήμος Χανίων-  Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθά (CPV:  
09100000-0: 09132100-4, 09134100-8) 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€)  Ποσοστό Έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο κίνησης 3000,00 3.750,00€  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 200,00 720,00€,  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

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 του Δήμου Χανίων. 
 
δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 

ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται 
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για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει τον 
Δήμο Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες 
που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και 
θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετά την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη  

 

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. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό        εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
της Τράπεζας               ποσού 223,50€ η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  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. Ο Δήμος Χανίων 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 Δήμου Χανίων  η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά 
(ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 
 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου 
Χανίων, 
 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος 
του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  
σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που 
υπογράφηκε με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του                   
Ν. 4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του  Ν. 3886/2010, του Ν. 3054/2002.                  

ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                            Χανιά     /    /       

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                             Α.Π.   

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την Πρόεδρο                                           και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ04 : Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Χανίων όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό      
διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί 
τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα 
παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 59.185,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  14.204,40€ σύνολο 73.389,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ04: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Δ.Ε. Χανίων  

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 66500 73.389,40  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

    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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως 
κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
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Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1)  Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 2.959,25€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  
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ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                             Χανιά          /              / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Αριθ .Πρωτ.  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την  Πρόεδρο                                            και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ05: Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Ακρωτηρίου όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμό      διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ 
αριθμό      απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              
%  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 
ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 22.250,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.340,00€ σύνολο 
27.590,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ05: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Δ.Ε. Ακρωτηρίου  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 25000 27.590,00€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
     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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 
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ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 1.112,50€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  καισε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος 
προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                            Χανιά          /              / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Α.Π.  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την Πρόεδρο                        και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ06 : Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Σούδας  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό    
διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί 
τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα 
παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 10.680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  2.563,20€ σύνολο 13.243,20€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ06: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Δ.Ε. Σούδας  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 12000 13.243,20€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

   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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
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όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 534,00€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                            Χανιά          /              / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Α.Π.  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, 
Δ.Ο.Υ.  Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την  Πρόεδρο                  και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. 
…………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 
κ..…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής 
«προμηθευτής», 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του 
Τμήματος Κ07 : Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Κεραμειών  
όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό    διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές 
προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 
προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, , 
μέχρι του συνολικού ποσού των 1,780,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  427,20€ σύνολο 2.207,20€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική 
και τεχνική προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η 
πλέον συμφέρουσα για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ08: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Δ.Ε. Κεραμειών  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 2000 2.207,20€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
   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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χανίων. 

 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 
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αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την 
Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια 
ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα 
καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των 
προς προμήθεια  ειδών  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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από 
μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την 
παραλαβή ή απόρριψη ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο 
αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 
30 ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής 
του προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την 
υπ΄ αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 89,00€, η οποία θα 
επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε 
οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς 
τούτο όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του 
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ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα 
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε 
άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που 
υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις 
του Ν. 4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Χανιά   /    / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Α.Π. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον /την Πρόεδρο                                και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ08 : Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμό        διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ 
αριθμό      απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              
%  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 
ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 19.135,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  4.592,40€ σύνολο 
23.727,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ08: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Ελ. Βενιζέλου 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 21500 23.727,40€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
    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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
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των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 956,75€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
4.555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Χανιά   /   /   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                             Αρ.Πρωτ.  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την Πρόεδρο                           και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ09: Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Θερίσου όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό    
διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί 
τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα 
παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 13.350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  3.204,00€ σύνολο 16.554,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ09: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Δ.Ε. Θερίσου  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15000 16.554,00€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

    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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

  
δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 





128 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 667,50€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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,  
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του                           
Ν. 4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 





130 

 

   

   

   

   

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Χανιά,          /        / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                              Αριθ.Πρωτ.  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον /την Πρόεδρο                                και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 
 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ10 : Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας  όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμό   διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ 
αριθμό      απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              
%  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 
ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 7.120,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.708,80€ σύνολο 
8.828,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 
προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 
για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ10: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων – Nέας Κυδωνίας  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 8000 8.828,80€  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
   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 της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

 

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
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όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1)  Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 356,00€, η οποία θα επιστραφεί στον 
προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της Σχολική 
επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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,  
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,                                                                                                                            
                                                                              

Χανιά,    /    / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41773  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /   /      οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  
Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον /την Πρόεδρο                               
και 
2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία   
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ.…, τηλ. …………….., 
φαξ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ11: Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                         
διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  
επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 
ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων,  μέχρι του συνολικού ποσού των 133,500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  32.040,00€ σύνολο 
165.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

 Τμήμα Κ11: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 150000 165.540,00  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

    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 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 





134 

 

 
δ) Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 
επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 
παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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. 

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

 

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 
αριθμό                   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της                      ποσού 6.675,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή 
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 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 της  
Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 
ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 
της υπηρεσίας, 
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 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής 
επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος 
του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  καισε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής 
παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 
αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Χανίων και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,                                             Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                           Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα      /         /      οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 
090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον /την Πρόεδρο                                και 
 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ……………   με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ12 : Πετρέλαιο 
θέρμανσης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό        διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό       απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  
αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 
Νομό Χανίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 31.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  7.476,00€ σύνολο 38.626,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ12: Πετρέλαιο θέρμανσης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 35000 38.626,00  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
   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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

 

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανιών. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανιών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών και κατόπιν εντολής του και σε 
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ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανιών, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 
καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό              εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, της            ποσού  1.557,50€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών 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 Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με το Δημοτικό Γηροκομείο 
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Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

                                                                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

                                                          Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα      /         /      οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 
090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον /την Πρόεδρο                                και 
 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ……………   με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ13 : Πετρέλαιο 
κίνησης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό        διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό       απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  
αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 
Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 18.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.500,00€ 
σύνολο 23.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ13: Πετρέλαιο κίνησης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο κίνησης  15000 23.250,00  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

 

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανιών. 
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ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανιών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών και κατόπιν εντολής του και σε 
ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανιών, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 
1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 
4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό              εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, της            ποσού  937,50€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών 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 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων, 

 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, εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
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ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με το Δημοτικό Γηροκομείο 
Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /    / οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 
090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον τον /την Πρόεδρο                                και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ14: Βενζίνη 
αμόλυβδη - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό       διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό         απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  
αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης         %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων,  
μέχρι του συνολικού ποσού των 3.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  864,00€ σύνολο 4.464,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Αναλυτικά:      

            

  Τμήμα Κ14  : Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2500 4.464,00  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

  
δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
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προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του 
και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 
ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της/του αφετέρου συμβαλλόμενης/ου. 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 
αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του 
αυτοκινούμενου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 
καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών 
και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1)  Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

       4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών . 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό               εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, της τράπεζας          ποσού  180,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών 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 Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων, 
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 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  καισε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος 
προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, 
καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του Ν. 
455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





145 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

                                      Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                       Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /    /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 
090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την Πρόεδρο             και 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

  α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό     απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ15: 
Υγροποιημένα καύσιμα –Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                     διακήρυξη διεθνή δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό          απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια έναντι του  ποσού των             € πλέον ΦΠΑ 24%                 € 
σύνολο                € συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ. 

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Αναλυτικά:     

Τμήμα Κ15 : Υγροποιημένα καύσιμα –Γηροκομείο Χανίων 

           
α/α 

Είδος Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€) χωρίς 

Φ.Π.Α 

Σύνολο (€) χωρίς 
Φ.Π.Α 

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

40   

   Σύνολο:  

   ΦΠΑ 24%:  

   Σύνολο με ΦΠΑ:  

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
   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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

 

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 





146 

 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανιών. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανιών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών στις εγκαταστάσεις του και 
κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, 
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

   Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

        4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό               εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                                   ποσού     €, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών 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 Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 
της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανιών, 

 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, 
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εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος 
του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής 
παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με το  Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών, καθώς και στις λοιπές 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

                                                                                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  Χανιά,     /      / 

ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π.   

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41629, Fax: 28210-95292  

www.dokoipp.gr  

  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

    Στα Χανιά σήμερα     /    /     οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1, Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997679295, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον  κ. 
Μανόυσο Φοβάκη και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το 
από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.).  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

  α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ16: Πετρέλαιο 
θέρμανσης Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό     διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις 
τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό          απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 
προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, μέχρι του 
συνολικού ποσού των 19.580,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.699,20€ σύνολο 24.279,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. Αναλυτικά:      

 

     Τμήμα Κ9: Πετρέλαιο Κίνησης- Βενζίνη Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  22000 24.279,20  

       

 

     γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  
    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 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. 

 

δ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το 
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Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 
καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και απάντων των 
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

        4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 
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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..   

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, της τράπεζας                ποσού 979,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 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 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. η 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιγ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., 

 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, εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., καθώς 
και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και το τέταρτο παρέλαβε ο 
προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

                                              Χανιά,     /      / 

ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π.                                               Αριθμός Πρωτ.    

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41629, Fax: 28210-95292  

www.dokoipp.gr  

  

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα     /   /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1,Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997679295, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την 
Πρόεδρο                                           και 

 

2,Ο/Η κ.    φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία  με την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ.,            , τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & 
Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται 
στο εξής «προμηθευτής»,  

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ17: Πετρέλαιο 
Κίνησης- Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. , όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό       διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις 
τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό     απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 
προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – 
Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.250,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  300,00€ σύνολο 1.550,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. Αναλυτικά:      

 

     Τμήμα Κ8: Πετρέλαιο Κίνησης- Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 1000 1.550,00  

 

   γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.   
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    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 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

 

δ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 
του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..  

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται 
με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 
εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, το χώρο υποδοχής 
των προς προμήθεια  ειδών  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. 

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και απάντων των 
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

       4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                  εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, της        .  τράπεζας                         ποσού 62,50€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 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 , ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το 
ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
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ιγ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
όχληση της υπηρεσίας, 

 ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο 
ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.., καθώς 
και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και το τέταρτο παρέλαβε ο 
προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                       Χανιά,    /    / 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &                                                                                        
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                    Αρ.πρωτ.   
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Δ/νση: Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη  
Χανιά, Κρήτης, Τ.Κ.  73100                                                                                     
Τηλ.:28210 34200  Fax: 28210 34202 
e-mail: info@keppedih-cam.gr, www.keppedih-cam.gr 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

    Στα Χανιά σήμερα     /    /     οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Πλατεια Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη 31, ΑΦΜ 
997679338, Δ.Ο.Υ. Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/ την Πρόεδρο                   και 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το 
από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.).  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ18: Πετρέλαιο 
Κίνησης- Βενζίνη ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό……………..απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 
Νομό Χανίων, ποσού των 4.709,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.130,16€ σύνολο 5.839,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 
τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ18: Πετρέλαιο Κίνησης- Βενζίνη ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο κίνησης  2500 3.875,00  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1100 1.964,16  

        

   γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.     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 της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. 

 

δ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 
του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. 
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ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την  
ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 
καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 
ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της αφετέρου συμβαλλόμενης. 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 
αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας 
του αυτοκινούμενου.  

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 
καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 
ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και απάντων 
των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1)  Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  
2) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 
προμηθευτή. 

       4) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   
 

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. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 
ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ . 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                           εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, της τράπεζας            ποσού 235,45€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 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 της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ η 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο 
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όχληση της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της ΚΕΠΕΔΗΧ-
ΚΑΜ, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  καισε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος 
προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, καθώς και στις 
λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του ν. 
455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το τέταρτο παρέλαβε ο 
προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 
Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                         Χανιά,       /             / 
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                    Αρ. πρωτ. 
 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα     /    /         οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ.                             , πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, 
με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό        /2019 απόφαση Δημάρχου 
Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. ……………, φαξ 
……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.                                 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος ΚΛ1: Λιπαντικά 
οχημάτων - Δήμος Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & 
τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό……………..απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 
προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, έναντι του ποσού των     € πλέον ΦΠΑ 24%       € σύνολο        € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 

β) Η αφετέρου συμβαλλόμενη αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική 
και τεχνική προσφορά της, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Λ1 (Λιπαντικά οχημάτων Δήμος Χανίων) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα 
(L) 

Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης €  

      Δαπάνη (€) 

1 Υπερυψηλής απόδοσης (SHPD) πολύτυπο λιπαντικό 
Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση 
ιξώδους κατά SAE: 20W-50  

1400   

2 ACEA: E7/A3/B4,  1600   

3 API: CI-4/SJ  1000   

4 MB 228.3, VOLVO VDS-3 1600   
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5 Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων 10W-40 για τους σύγχρονους 
““Euro 4, 5 & 6” πετρελαιοκινητήρες  

1250   

6 ACEA: Ε9/E7/E6,  200   

7 API: CJ-4,  200   

8 MB-Approval 228.51 (να προσκομιστεί το πιστοποιητικό) 100   

9 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  

200   

10 DIN 51524, Part 2 HLP Type 200   

11 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 46 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  

80   

12 DIN 51524, Part 2 HLP Type 50   

13 AD BLUE / AUS 32 σύμφωνα με DIN 70070, Πρόσθετο για 
Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης  

200   

14 (Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να έχει 
ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες πριν την 
παράδοσή του) 

200   

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24,00%  

  Γενικό 
Σύνολο 

  

 
  

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 
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 του Δήμου Χανίων. 

 
δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο 
προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 
ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο με την 
παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη 
γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η 
παράδοση των λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία ενώ η 
μεταφορά και η εκφορτωση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

 
στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  
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ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και απάντων των 
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:  

 
 

      -τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο της αφετέρου συμβαλλόμενης, 
      -πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, 
      -δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθούν τα είδη, 
      -βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, 
      -βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και  
      -βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή 
 

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. 
 
η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
  
θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Χανίων. 
 
ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο  Δήμος Χανίων παρακρατάει την υπ΄ αριθμό    -     -     -      εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, της     ποσού         €, η οποία θα επιστραφεί στην αφετέρου συμβαλλόμενη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
της προμήθειας. 
 

      ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Ο Δήμος Χανίων 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 Δήμου Χανίων η 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
  
ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
ιγ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 
της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Χανίων, 
 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του     
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος 
προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

 
ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      /2019 διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  
 
ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τρίτο παρέλαβε ο 
προμηθευτής. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

                                      Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                       Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /    /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 
090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον/την Πρόεδρο             και 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. ……………, φαξ 
……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.                                  
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος ΚΛ2: Λιπαντικά – 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό……………..απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, 
αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, έναντι του ποσού των     € πλέον ΦΠΑ 24%       € σύνολο        € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

β) Η αφετέρου συμβαλλόμενη αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική 
και τεχνική προσφορά της, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 
συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Λ2 (Λιπαντικά Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα 
(L) 

Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης €  

      Δαπάνη (€) 

1     

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24,00%  

  Γενικό 
Σύνολο 

  

 
  

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 
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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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

 
δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του. 

 
ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 
γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του 
και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραγγελία ενώ η μεταφορά και η εκφορτωση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  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. 

 
στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 
μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 
συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

 
ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και απάντων των 
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:  

 
 

      -τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο της αφετέρου συμβαλλόμενης, 
      -πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, 
      -δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθούν τα είδη, 
      -βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, 
      -βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και  
      -βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή 
 

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. 
 
η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
  
θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 
 
ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων παρακρατάει την υπ΄ αριθμό    -     -     -     εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, της     ποσού         €, η οποία θα επιστραφεί στην αφετέρου συμβαλλόμενη μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της προμήθειας. 
 

      ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη 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. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 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 Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
  
ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 
και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
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ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 
της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 
Γηροκομείου Χανίων, 

 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, 
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του     
επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος 
προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

 
ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 
Ν.455/2018, Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  
 
ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 
αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και το τρίτο 
παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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