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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                               
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Αγλαΐα Σιώμπου
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 28213 41760, ΦΑΞ: 28213 41750

Περίληψη Διακήρυξης
Ανοικτού  Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 178056

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Χανίων 
και των νομικών του προσώπων συνολικού προϋπολογισμού 1.895.817,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
ανά τμήμα.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Είδος Αναθέτουσας Αρχής.                                                                                                                                        
Δήμος Χανίων, Οδός: Κυδωνίας 29, Χανιά, Ταχ.Κωδ.: 73135, Τηλ. 28213 41760, fax: 28213 41750 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr, 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL):www.chania.gr 
Κωδικός NUTS: EL 434. 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

2. Κατηγορία.
   Ταξινόμηση κατά CPV: 09100000-0, 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5 

3.Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας. 
Η προμήθεια αφορά  καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανση) για τις ανάγκες 
του Δήμου Χανίων και των  Νομικών του Προσώπων. Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 1.528.885,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α.: 366.932,40€, σύνολο 1.895.817,40€.  Η προμήθεια 
χωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα ως  εξής: 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη – Δήμος Χανίων)
Πετρέλαιο κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη για τις ανάγκες των μηχανημάτων, αυτοκινήτων και 
μοτοποδηλάτων του Δ Χανίων. 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.127.785,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 270.668,40€, σύνολο 1.398.453,40€

Φορέας Προμήθειας:  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

  Τμήμα Κ2  (Πετρέλαιο κίνησης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων) 
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Πετρέλαιο Κίνησης για την λειτουργία των εγκαταστάσεων (παραγωγή ζεστού νερού χρήσης) του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 53.100,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 12.744,00€, σύνολο 65.844,00€

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Τμήμα Κ3  (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Χανίων - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της 
Δημοτικής Ενότητας Χανίων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 154.280,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 37.027,20€, σύνολο 191.307,20€

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Ακρωτηρίου - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  της 
Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 58.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 13.920,00€, σύνολο 71.920,00€

Τμήμα Κ5  (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Σούδας - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων της 
Δημοτικής Ενότητας Σούδας.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 27.840,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 6.681,60€, σύνολο 34.521,60€

Τμήμα Κ6  (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Κεραμείων -Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων της 
Δημοτικής Ενότητας Κεραμείων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.640,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.113,60€, σύνολο 5.753,60€

Τμήμα Κ7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Χανίων)

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων της 
Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 49.880,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 11.971,20€, σύνολο 61.851,20€

Τμήμα Κ8  (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δ.Ε. Θερίσου - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων της 
Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.800,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 8.352,00€, σύνολο 43.152,00€

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας - Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων)

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Χανίων  της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 18.560,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 4.454,40€, σύνολο 23.014,40€

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
Δήμου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄ αριθμό  63690/2022 Διακήρυξης.
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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. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 
καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει.  

4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης. 
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός  διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής και συγκεκριμένα : 
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά: βάσει τιμής. Διευκρινίζεται ότι για τα τμήματα ισχύουν τα εξής:

α) Χαμηλότερη τιμή για το τμήμα καυσίμων κίνησης K1 (πετρέλαιο diesel και αμόλυβδη) θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης 
του κάθε είδους. Αναλυτικά ως χαμηλότερη τιμή θεωρείται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Χονδρικής Πώλησης του είδους καυσίμου επί 
της αντλίας, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το  Δελτίο Επισκόπησης τιμών 
καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα 
http://www.fuelprices.gr/) για το Νομό Χανίων.

β) Χαμηλότερη τιμή για τα τμήματα καυσίμων K2-Κ9 (πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
κάθε είδους. Αναλυτικά ως χαμηλότερη τιμή θεωρείται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Λιανικής Πώλησης του είδους καυσίμου επί της 
αντλίας, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην 
ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/) για το Νομό Χανίων. 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 
4257/2014).

6. Ισχύς των Προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  έντεκα (11)  μήνες από  την  
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

 7. Εναλλακτικές Προσφορές.
      Ενναλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 8. Εγγυήσεις.
     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. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη  
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

 9.  Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  (2) έτη  από την υπογραφή της. Η έναρξη της σύμβασης θα  γίνει 
μετά τη λήξη των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους 
όρους της αρχικής, 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 και των Νομικών του Προσώπων.  
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10. Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) του Δήμου Χανίων θα γίνεται 
τμηματικά μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας, χωρίς καθυστέρηση και από ώρας 07.30 μέχρι 
13.00 (εκτός εκτάκτων περιπτώσεων όπου θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβής), 
αναιρούμενων των αργιών (μέσα σε δύο 2 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας). Η παραλαβή των καυσίμων 
θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα 
κίνησης στις δεξαμενές καυσίμων που λειτουργεί ο Δήμος Χανίων στην περιοχή Πελεκαπίνα συνοδευόμενα 
με τα νόμιμα παραστατικά χονδρικής πώλησης, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία 
απολύτως επιβάρυνση για τον Δήμο.

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, ενώ 
η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανιών, τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες, εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Η παράδοση θα γίνεται τις μέρες και τις ώρες λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ενώ η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

 10. Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει 
όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό  63690/2022  Διακήρυξη.

 11. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η   16/01/2023 και ώρα  λήξης 15:30:00 μ.μ..
Η διαδικασία αποσφράγισης  θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, την  20/01/2023  και ώρα 08:30 π.μ.
Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

12.  Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών 
που τη συνοδεύουν από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 
29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  28213 41760
β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

 14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
06/12/2022.

                                                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

http://www.chania.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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