
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. Πρωτ.: 2572/07-03-2018 

 

 

Αριθμ. Απόφασης 52/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2018 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας): Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" 

του Ν.4412/2016 της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Πλατανιά, η οποία 

δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, προϋπολογισμού 6.162,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. 1.478,88€ 

ήτοι:  7.640,88€ με ΦΠΑ 24% 

Στο Γεράνι σήμερα την 06
η
 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την 

με αριθμ. πρωτ. 2419/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη 

και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 2. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 3. Παπουτσάκης Γεώργιος 

4. Κασσελάκης Ιωάννης  

5. Μαυρογένης Παναγιώτης (Αναπλ. μέλος πλειοψηφίας)  

6. Μπεμπλιδάκης Κων/νος (Αναπλ. μέλος πλειοψηφίας)  

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. 

Αιτιολογώντας τους λόγους για τη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας και με την διαδικασία του επείγοντος ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής είπε, ότι στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη προμήθειας λιπαντικών μέσω προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2.γ. του ν.4412/2016 λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης δεδομένου: 

α) του άγονου αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 18615 / 10-10-2017 

(ΑΔΑΜ: 17PROC002068847) καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων ο δήμος μας 

δύναται  να καταφύγει  στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί διαδικασίας ανάθεσης 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκειμένου να προμηθευτεί 

 β) ο παραπάνω διαγωνισμός  διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την: 23/3/2018 και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης τρεις εργάσιμες ημέρες, ήτοι τη 28/3/2018, οπότε και απαιτείται μεγάλο 

χρονικό διάστημα για να τελεσφορήσει,  λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι λόγω του προϋπολογισμού του 

απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος. 

 γ) η ακινητοποίηση του δημοτικού στόλου οχημάτων-μηχανημάτων λόγω έλλειψης λιπαντικών θα έχει άμεσες 

συνέπειες  σε μια σειρά από κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και λειτουργίες όπως: 

i)επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών - επισκεπτών από την μη αποκομιδή /συλλογή απορριμμάτων, ειδικά 

σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων διπλασιάζεται λόγω της τουριστικής περιόδου 
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ii) δυσχέρειες στην  εξυπηρέτηση των  λειτουργικών  αναγκών  των υπηρεσιών  του Δήμου μας (τεχνικά έργα- 

εργασίες - παρεμβάσεις -μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών για διευθέτηση  ζητημάτων  του Δήμου) και 

τη λειτουργία του Δήμου εν γένει. 

 Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, οφείλονται σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για τα οποία ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη.  

Ομόφωνα τα παριστάμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμφώνησαν το εν λόγω θέμα να συζητηθεί με την 

διαδικασία του επείγοντος και προ ημερήσιας διάταξης. 

Εν συνεχεία έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2454/05-03-2018 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/2018 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2454/05-03-2018 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

5. Τις με αρ. πρωτ.: 2452/5-3-2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθειας, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

6. Τo 2464/5-3-2018 πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ002759122 

7. Τις 324-325/6-3-2018 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

8. Τις ανάγκες του Δήμου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 7.640,88€ σε βάρος των ΚΑ: 20-6641.003, 30-6641.003 του 

προϋπολογισμού του Δήμου 

ΠΑΥ ΚΑ Αιτιολογία 
Ποσό ανάθεσης μέσω 

διαπραγμάτευσης 

324/6-3-2018 20-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων 

- απορριμματοφόρων 
1.993,92  

325/6-3-2018 30-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων 

- μηχανημάτων 
5.646,96 

 Σύνολο: 7.640,88 

3. Εγκρίνει  τις με αρ. πρωτ.: 2452/5-3-2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθειας, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

4. Καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης για τη προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων 

του Δήμου Πλατανιά  , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

το άρθρο 32 παρ. 2γ. (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, για διάστημα έως τριών μηνών ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου/χων 

επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 6.162,00 € χωρίς Φ.ΠΑ. 

1.478,88€ ήτοι:  7.640,88€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

Μαλανδράκης Ιωάννης 

Τα Μέλη της Ο.Ε. 

 

Τ.Υ. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΤΗΝ EΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΘ. 32, ΠΑΡ 2Γ (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) 

 

με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων μηχανημάτων και 

οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη προμήθειας λιπαντικών  μέσω 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2.γ. του 

ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

 

δεδομένου: 

α) του άγονου αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 18615 / 10-10-2017 

(ΑΔΑΜ: 17PROC002068847) καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων ο δήμος μας δύναται  να καταφύγει  

στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκειμένου να προμηθευτεί 

 β) ο παραπάνω διαγωνισμός  διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την: 23/3/2018 και ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης τρεις εργάσιμες ημέρες, ήτοι τη 28/3/2018, οπότε και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

τελεσφορήσει, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι λόγω του προϋπολογισμού του απαιτείται και 

προσυμβατικός έλεγχος. 

 γ) η ακινητοποίηση του δημοτικού στόλου οχημάτων-μηχανημάτων λόγω έλλειψης λιπαντικών θα έχει άμεσες 

συνέπειες  σε μια σειρά από κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και λειτουργίες όπως: 

i)επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών-επισκεπτών από την μη αποκομιδή /συλλογή απορριμμάτων, ειδικά σε 

μια περίοδο όπου οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων διπλασιάζεται λόγω της τουριστικής περιόδου 

ii) δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας (τεχνικά έργα- 

εργασίες -παρεμβάσεις -μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών για διευθέτηση ζητημάτων του Δήμου) και τη 

λειτουργία του Δήμου εν γένει. 

  

Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, οφείλονται σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για τα οποία ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη.  

  

Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για 

τα οποία ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
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προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της προμήθειας 

καυσίμων κίνησης   για τις ανάγκες  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, η οποία δεν οφείλεται  σε 

καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα έως  τριών μηνών ή έως της υπογραφής σύμβασης του 

αναδόχου/χων επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 6.162,00 € χωρίς 

Φ.ΠΑ. 1.478,88€ ήτοι: 7.640,88€ με ΦΠΑ 24%. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

χαμηλότερης τιμής 

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Πλατανιά και θα χρηματοδοτηθεί από 

ιδίους πόρου 

 Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά  βαρύνει τον ΚΑ:  20-6641.003 και 30-6641.003 του προϋπολογισμού 2018 του 

Δήμου για διάστημα έως τριών μηνών ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου/χων επικείμενων 

διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 6.162,00 € χωρίς Φ.ΠΑ. 1.478,88€ ήτοι:  

7.640,88€ με ΦΠΑ 24%. 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έκδωσε τις με αρ. πρωτ.: 2464 / 

5-3-2018 πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ002755933 

 

ΠΑΥ 
 

ΚΑ 

Αιτιολογία 
Ποσό ανάθεσης μέσω 

διαπραγμάτευσης  

324/6-3-2018 20-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων - 

απορριμματοφόρων 
1.993,92  

325/6-3-2018 30-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων - 

μηχανημάτων 
5.646,96 

 Σύνολο: 7.640,88 

 

CPV: 09211000-1 

 

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες της ομάδας που συμμετέχει.   

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνική 

έκθεση 

Η προμήθεια να διεξαχθεί  σύμφωνα με: 

 - Την υπ΄ αρ. 466/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 

προμήθειας καύσιμων (κίνησης – θέρμανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών για το έτος 2018, ΑΔΑ 6Ξ2ΓΩΞ5-ΒΩΞ 

- Την υπ’ αριθμ. 504/2017 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πλατανιά με θέμα: "Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού 

Οργάνου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2018, για τη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 6Α48ΩΞ5-Β22 
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

- τις με αρ. πρωτ.: 2452/5-3-2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθειας, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

- το άρθρο 32 παρ. 2γ.  του Ν.4412/2016  περί διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης)   

- τo 2464/5-3-2018 πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ002755933 2018-03-06 

- τις 324-325/6-3-2018 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

- τις ανάγκες του Δήμου 

  

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή  -  Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι 

Πόλη Χανιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73014 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2821340029 

Φαξ 2821340090 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  koukounaki@platanias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη 

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

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη. Ώρα  λήξης της υποβολής αυτών ορίζεται η 12.00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο 

Δημαρχείο στο Γεράνι. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα 

διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  η παρούσα διακήρυξη, με τα παραρτήματά της , που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

β) η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του άρθρου 32 παρ. 2γ.  του Ν.4412/2016 

(λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)   
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  Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού - Κριτήριο κατακύρωσης 

Ο διαγωνισμός αφορά  την προμήθεια λιπαντικών  του Δήμου Πλατανιά,  όπως περιγράφεται στις 2452/5-3-2018 

τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (παράρτημα Ι). 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 6.162,00€ , συμπ. 24% Φ.Π.Α. : 1.478,88€ ήτοι: 7.640,88€  

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έκδωσε τις με αρ. πρωτ.: 2464 / 

5-3-2018 πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ002755933 2018-03-06 

 

ΠΑΥ 
 

ΚΑ 

Αιτιολογία 
Ποσό ανάθεσης μέσω 

διαπραγμάτευσης  

324/6-3-2018 20-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων - 

απορριμματοφόρων 
1.993,92  

325/6-3-2018 30-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων - 

μηχανημάτων 
5.646,96 

 Σύνολο: 7.640,88 

 

 

Άρθρο 5:  Πληρωμή Αναδόχου - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Τρόπος πληρωμής 

5.1  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των λιπαντικών 

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.   

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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:   
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α) Κράτηση 0,06% 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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

 

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 4% επί του καθαρού ποσού. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 6 Διαδικασία - χρόνος και τόπος παράδοσης λιπαντικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των λιπαντικών, 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.  Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς 

καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο, στις αποθήκες αυτού οι 

οποίες βρίσκονται στο Γεράνι.   

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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. 

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. 

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

του ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 είτε (α) με κατάθεσή τους στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
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αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 

από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ………….. 

για την προμήθεια/υπηρεσία : «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής 

του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού . 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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. 

 

Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

1. Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά 

ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού: 
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α. όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου14: Δικαιολογητικά
 

(Αποδεικτικά 

μέσα) 

β.  η  εγγύηση συμμετοχής 

 

2. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά δύναται να δηλωθούν με  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο με αρ. πρωτ.: 2452/5-3-2018  τεχνικές προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (παράρτημα Ι). 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού/παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 9: ΤΕΥΔ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ 

 

Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη. Ώρα  λήξης της υποβολής αυτών ορίζεται η 12.00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο 

Δημαρχείο στο Γεράνι. 

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών δύναται να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά τη κρίση της επιτροπής.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 

που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 7 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο 

πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 

μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 

Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος 

της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους 

λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η 

οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 
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Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 

106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. παρ. 4, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 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 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον 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. 

 

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται  στον 

αντίστοιχο τομέα των ειδών που η προμήθεια αφορά και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
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3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού
 
  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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 τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

2.α. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  η αναθέτουσα 

αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
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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 προσφέρων, 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. 

2.β. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 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.  

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί 

ή όταν ο προσφέρων 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 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.α. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση 

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. 

7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα 

καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης 

από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 14: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 11 και 12 της 

παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 1, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του 

άρθρου 1. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 1. 

δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12. 

β. για την παράγραφο 2.α του άρθρου 12: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία 

αντίστοιχα.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 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, συμπεριλαμβανομένων, όσον 

αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

σε αυτήν. 

 

γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 12,  το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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 στα υπό 1 και 2 του άρθρου 12 της παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 

διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, 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. 

  

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016, για διάστημα 3,5 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ παρ.1α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 
 
:  

  

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν για μέρος των καυσίμων, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 2% επί 

του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας καυσίμων που συμμετέχουν, όπου ανέρχεται στα : 123,24€  

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα IV. 

η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

   

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016) 

  

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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. 
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4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

  Άρθρο 17: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία 

υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 18: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 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 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 
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αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

………………………………………… 

 

 

 

Παράρτημα Ι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Γεράνι 5/3/ 2018 

ΝΟΜΟΣ  XANΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ                                                   Αρ. πρωτ:  2452 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            

   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΝΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ.2.Γ. ΤΟΥ ν.4412/2016 

ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων  

του Δήμου Πλατανιά μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2.γ. του 

ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

 

  
 

 

 
Ο  Δ ή μ ο ς  Π λ α τ α ν ι ά  έχοντας υπόψη: 

 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:  

 

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. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)
 
“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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,   
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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 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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” 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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. 

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

Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013, σύμφωνα με την οποία στις 

12/12/12 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 

(ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει:" 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για 

προμήθειες: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών 

υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 

Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους 

οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 

Το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014  σύμφωνα με το οποίο:... «Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι 

ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 
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μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της 

διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους 

έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών 

των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.» 

Τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 [...] ε) του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 [..]. Κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και, συγκεκριμένα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής 

πώλησης του είδους, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό, ενώ γίνονταν δεκτές και προσφορές και με αρνητικό 

ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5% (άρθρο 63 του ν. 4257/2014). Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. 

(Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 76/2017, 83/2017, 109/2017) 

Τις ανωτέρω Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου προκύπτει ότι η πρόβλεψη του άρθρου 63 του 

Ν.4257/2014 ότι το ποσοστό έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών μπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, παραμένει σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016. 

ΤηνΤην υπ΄ αρ. 466/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 

προμήθειας καύσιμων (κίνησης – θέρμανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών για το έτος 2018, ΑΔΑ 6Ξ2ΓΩΞ5-

ΒΩΞ 

Την υπ’ αριθμ. 504/2017 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πλατανιά με θέμα: "Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού 

Οργάνου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2018, για τη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά,  ΑΔΑ: 6Α48ΩΞ5-Β22 

Την υπ’ αριθ. πρωτ: 18089/02.10.2017 Έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων Δήμου Πλατανιά, ΑΔΑΜ: 17REQ002028589 2017-10-02 

 ΚΑ Αιτιολογία 
 Πίστωση   

2017 

Πίστωση   

2018 

Σύνολο για 12 

μήνες 

10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων 1.327,54 6.637,72 7.965,26 

20-6641.003 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών οχημάτων - 

απορριμματοφόρων 

10.763,66 84.742,63  95.506,29 

20-6644.001 
Προμήθεια καυσίμων για 

μικρομηχανήματα 
99,19 496,00 595,19 

30-6641.003 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών οχημάτων - 

μηχανημάτων 

13.012,44 74.135,26 87.147,70 

30-6644.003 
Προμήθεια καυσίμων για 

μικρομηχανήματα 
124,00 620,00 744,00 
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10-6643.002 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2.000,00 15.000,00 17.000,00 

 27.326,83 181.631,61 208.958,44 

 

 

 Σχετική η υπ’ αριθ.  355 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΦΖΦΩΞ5-ΘΕ6 ΚΑΙ ΑΔΑΜ 17REQO02053561 

2017-10-06 ) για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 

στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  708, 709, 710, 711, 712, 714 

Τη με αρ. πρωτ.: 1615/10-10-2017 και ΑΔΑΜ: 17PROC002068847 Διακήρυξη του Δημάρχου Πλατανιά  περί της  η 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες 12 μηνών (2017 -2018) - αρχής 

γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, για να καλύψει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & 

οχημάτων του, προϋπολογισμού: 258.564,44€ με ΦΠΑ 24% 

 

 τη 436/2017 Απόφαση της Ο.Ε.  Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: 78ΤΤΩΞ5-ΤΨΒ)  περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

20858/13-11-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου συμμετοχής αναδόχων της υπ. αρ. Πρωτ: 

18615/10-10-2017 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής 

γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 – 2018, με σκοπό την επιλογή αναδόχου. 

 

τη 15/2018 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΞ5-ΕΜΩ) Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης (υπό)φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας Διακήρυξης του Δημόσιου, Μειοδοτικού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων και 

οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων, για 12 μήνες αρχής γενομένης της 

υπογραφής της σύμβασης, χρήσης 2017-2018” σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται οι προσφορές που 

υπέβαλαν οι   διαγωνιζόμενοι στην ομάδα 6 των λιπαντικών και κρίνεται η διαδικασία άγονη, οπότε και  

ακυρώνεται η διαδικασία 

Την υπ΄αριθ πρωτ: 1769/16-02-2018 Έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων Δήμου Πλατανιά, ΑΔΑΜ: 18REQ002702503  2018-02-22  

 ΚΑ Αιτιολογία 
 Πίστωση   

2018 
Πίστωση   2019 Σύνολο για 12 μήνες 

10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων 6.030,86  2.010,29   8.041,15 
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20-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

οχημάτων - απορριμματοφόρων 
75.129,31 25.043,10 100.172,41 

20-6644.001 Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα 446,29 148,76 595,05 

30-6641.003 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

οχημάτων - μηχανημάτων 
75.315,12 25.105,04 100.420,16  

30-6644.003 Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα  575,86 191,95 767,81 

10-6643.002 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 8.000,00 7.000,00 15.000,00 

 165.497,44 59.499,14  224.996,58 

 

την 30/2018 Απόφαση Δ.Σ. Πλατανιά (ΑΔΑ: 7TΠΟΩΞ5-ΥΝΘ) περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων, 2018-2019 

Σχετική η υπ’ αριθ.34 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΗΑΩΞ5-96Γ και ΑΔΑΜ: 

18REQ002725728) για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 

τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α   300, 301, 302, 303, 304, 

305 

την 34 /2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΗΑΩΞ5-96Γ και ΑΔΑΜ: 18REQ002725728) περί Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για δώδεκα μήνες, 

αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019 

Τη με αρ. πρωτ.: 2164/27-2-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC002726180 2018-02-28  Διακήρυξη του Δημάρχου Πλατανιά  περί 

της  η προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες 12 μηνών (2018 -2019) - 

αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, για να καλύψει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων & οχημάτων του, προϋπολογισμού: 272.144,65 € με ΦΠΑ 24% 

 

Δεδομένου: 

α) του άγονου αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 18615 / 10-10-2017 

(ΑΔΑΜ: 17PROC002068847) καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων ο δήμος μας δύναται  να καταφύγει  

στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκειμένου να προμηθευτεί 
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β) ο παραπάνω διαγωνισμός  διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομήνια υποβολής προσφορών την: 23/3/2018 και ηλεκτρονικής 

απόσφράγισης τρεις εργάσιμες ημέρες, ήτοι τη 28/3/2018, οπότε και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

τελεσφορήσει ,  λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι λόγω του προϋπολογισμού του απαιτείται και 

προσυμβατικός έλεγχος. 

  

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη τόσο σύνταξης της παρούσας μελέτης όσο και προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2.γ. του ν.4412/2016 λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης 

 

Επιπλέον με όλα τα παραπάνω η ακινητοποίηση του δημοτικού στόλου οχημάτων-μηχανημάτων λόγω έλλειψης 

λιπαντικών θα έχει άμεσες συνέπειες  σε μια σειρά από κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και λειτουργίες όπως: 

α)επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών - επισκεπτών από την μη αποκομιδή /συλλογή απορριμμάτων, ειδικά σε 

μια περίοδο όπου οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων διπλασιάζεται λόγω της τουριστικής περιόδου 

β) δυσχέρειες στην  εξυπηρέτηση των  λειτουργικών  αναγκών  των υπηρεσιών  του Δήμου μας (τεχνικά έργα- 

εργασίες - παρεμβάσεις -μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών για διευθέτηση  ζητημάτων  του Δήμου) και 

τη λειτουργία του Δήμου εν γένει. 

 

Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, οφείλονται σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για τα οποία ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. 

 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Πλατανιά  με κριτήριο 

ανάθεσης  τη χαμηλότερη τιμή και φορέα προμήθειας το Δήμο Πλατανιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα του Δήμου κάνουν χρήση των λιπαντικών ανά τακτά χρονικά διαστήματα  η 

ανάθεση αφορά τις ποσότητες των λιπαντικών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων του 

στόλου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία της  με αρ. πρωτ.: 

2164/27-2-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC002726180 2018-02-28 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά. 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι  6.162,00 € 

 συμπ. Φ.Π.Α. 24%: 1.478,88 € 

ήτοι 7.640,88  € 

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με  την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2.γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Στις τιμές 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.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλει για το σύνολο των προϊόντων της ομάδας 6, λιπαντικών.  

Τεχνικές προδιαγραφές: 
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Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει: 

Α. Να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ Α) τεχνικής προδιαγραφής (Π.Δ. 334/1994) όπως 

ισχύει και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης» 

/ ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών 

τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β΄/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί 

επί αποδείξει 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). H 

παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008.  

Β. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (επικυρωμένο αντίγραφο) διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης πετρελαιοειδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό 

ινστιτούτο κ.α.), από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές.  

Γ. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο 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 από το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (ΜSDS) για κάθε προϊόν.  

 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να 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. 

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

Οι προδιαγραφές ανά είδος είναι οι ακόλουθες: 

Λιπαντικά αυτοκινούμενων (οχημάτων & μηχανημάτων έργου) και φορητών μηχανημάτων 

6.1 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-46 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-46 με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική 

δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη 

αντοχή σε υψηλές πιέσεις.  Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L. 

Προδιαγραφές: ISO-VG-46, DIN 51524, part 2, Type HLP 

 

6.2 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-68 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-68 με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική 

δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη 

αντοχή σε υψηλές πιέσεις.  Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L. 

Προδιαγραφές: ISO-VG-68, DIN 51524, part 2,Type HLP  

 

6.3 Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 γρ. 

Γράσο με βάση λιθίου για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε συσκευασία 
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κυλινδρική πλαστική για πιστόλι γρασαδόρου.  

Προδιαγραφές: N.L.G.I. 2,DIN 51502, ή  51825, KP 2K -20 

 

6.4  SAE 15W-40 Λιπαντικό  - πετρελαιοκινητήρων  

SAE 15W-40 Λιπαντικό πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE : 15W-40 με ένδειξη 

υψηλής απόδοσης, Heavy - Duty . Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

 

Προδιαγραφές: SAE 15W-40, API :CJ-4, ACEA:Α3/Β3, Α3/Β4, Ε7 ή νεότερης γενιάς 

 

6.5 Λάδι σασμάν, ισοδύναμου τύπου JCB HP ATF 

Λάδι σασμάν μηχανήματος έργου ισοδύναμου τύπου JCB ATF. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

 

Προδιαγραφές: Type JCB, HP ATF, Dexron  III 

 

6.6 Υγρό κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση 

Υγρό κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) συμπυκνωμένο,  με αντιπαγετική, αντιθερμική και 

αντιδιαβρωτική προστασία. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

Προδιαγραφές: BS 6580, ASTM D 3306 

 

6.7 SAE 20W- 50 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων  

Λιπαντικό πολύτυπο  βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50 με ένδειξη υψηλής απόδοσης, 

κατάλληλο για κινητήρες αυτοκινήτων βενζίνης . Fully Synthetic. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20L 

 

Προδιαγραφές SAW 20W-50, API SL  , ACEA A3/B3 ή νεότερης γενιάς 

 

6.8  Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού συστήματος του πίσω διαφορικού 

μηχανήματος έργου 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, του πίσω διαφορικού 

μηχανήματος έργου, ισοδύναμου τύπου JCB. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

 

Προδιαγραφές: API GL4,  10w-30,  ισοδύναμου τύπου JCB ή νεότερης γενιάς 

 

6.9  Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού συστήματος του εμπρός διαφορικού 

μηχανήματος έργου 



ΑΔΑ: 64ΨΠΩΞ5-ΣΓ6



 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, του εμπρός διαφορικού 

μηχανήματος έργου, 20w-30. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων. 

 

Προδιαγραφές: API GL4 , SAE: 20w-30 ή νεότερης γενιάς 

 

6.10  Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού συστήματος του εμπρός διαφορικού 

φορτηγού μηχανήματος 

Λάδι υδραυλικού συστήματος του εμπρός διαφορικού φορτηγού μηχανήματος Universal tractor transmission 

(UTTO) oil API GL4, 10w-30. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

Προδιαγραφές : API GL4 , SAE 10w-30 ή νεότερης γενιάς 

 

6.11 Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB, Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 

λίτρων 

Προδιαγραφές: ΤΟ4, ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

 

6.12 Βαλβολίνη 80w-90 gl4. 

Βαλβολίνη 80w-90 gl4 

Προδιαγραφές: SAE 80w-90, API GL4 

 

Χρηματοδότηση : ίδιοι Πόροι   

Αντικείμενο προμήθειας – Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 σε λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

6.1 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-46 με ενισχυμένη θερμική 

σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες 

απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

2,10  €/lt 200 lt 420,00 

Σύνολο: 420,00 

ΦΠΑ 24% 100,80 

Σύνολο με ΦΠΑ:  520,80 
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6.2 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-68 με ενισχυμένη θερμική 

σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες 

απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

2,10 €/lt 300 lt 630,00 

Σύνολο: 630,00 

ΦΠΑ 24% 151,20 

Σύνολο με ΦΠΑ:  781,20 

6.3 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 γρ., με βάση λιθίου για 

ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 

συσκευασία κυλινδρική πλαστική για πιστόλι γρασαδόρου 

  / τεμ 0 0,00 

Σύνολο: 0,00 

ΦΠΑ 24% 0,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 0,00 

6.4 

SAE 15W-40 Λιπαντικό  - πετρελαιοκινητήρων  

 

SAE 15W-40 Λιπαντικό πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων με διαβάθμιση 

ιξώδους κατά SAE : 15W-40 με ένδειξη υψηλής απόδοσης, Heavy - Duty . Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

Προδιαγραφές: SAE 15W-40, API :CJ-4, ACEA:Α3/Β3, Α3/Β4, Ε7 ή νεότερης 

γενιάς 

 3,60 €/lt 400 lt 1.440,00 

Σύνολο: 1.440,00 

ΦΠΑ 24% 345,60 

Σύνολο με ΦΠΑ:  1.785,60 

6.5 

Λάδι σασμάν, ισοδύναμου τύπου JCB HP ATF 

Λάδι σασμάν μηχανήματος έργου ισοδύναμου τύπου JCB ATF. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

Προδιαγραφές: Type JCB, HP ATF, Dexron  III 

4,50€/lt 100 lt 450,00 

Σύνολο: 450,00 

ΦΠΑ 24% 108,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 558,00 

6.6 

Υγρό κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για 

χρήση,  συμπυκνωμένο,  με αντιπαγετική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική 

προστασία. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L. 

Προδιαγραφές: BS 6580, ASTM D 3306 

3,30 €/lt 100 lt 330,00 

Σύνολο: 330,00 
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ΦΠΑ 24% 79,20 

Σύνολο με ΦΠΑ: 409,20 

6.7 

SAE 20W-50, Λιπαντικό πολύτυπο βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση 

ιξώδους κατά SAE: 20W-50 με ένδειξη υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για 

κινητήρες αυτοκινήτων βενζίνης . Fully Synthetic. Σε δοχεία συσκευασίας 

έως 20L. Προδιαγραφές SAW 20W-50, API SL  , ACEA A3/B3 ή νεότερης 

γενιάς 

 5,50 € / lt 160 lt 880,00 

Σύνολο: 880,00 

ΦΠΑ 24% 211,20 

Σύνολο με ΦΠΑ: 1.091,20 

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.8 

Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του πίσω διαφορικού μηχανήματος έργου 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API 

GL4, του πίσω διαφορικού μηχανήματος έργου, ισοδύναμου τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων. Προδιαγραφές: API GL4,  10w-30,  

ισοδύναμου τύπου JCB ή νεότερης γενιάς 

5,00€/lt 80 lt 400,00 

Σύνολο: 400,00 

ΦΠΑ 24% 96,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 496,00 

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.9 

Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του εμπρός διαφορικού μηχανήματος έργου, 20w-30. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων.. Προδιαγραφές: API GL4 , SAE: 20w-30 

ή νεότερης γενιάς 

5,00€/lt 80 lt 400,00 

Σύνολο: 400,00 

ΦΠΑ 24% 96,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 496,00 

6.10 

 Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του εμπρός διαφορικού φορτηγού μηχανήματος 

Λάδι υδραυλικού συστήματος του εμπρός διαφορικού φορτηγού 

μηχανήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, 10w-30. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

5,00€/lt 80 lt 400,00 
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Προδιαγραφές : API GL4 , SAE 10w-30 ή νεότερης γενιάς 

Σύνολο: 400,00 

ΦΠΑ 24% 96,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 496,00 

6.11 

Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου 

JCB, Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

Προδιαγραφές: ΤΟ4, ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

 €/lt 0 0,00 

Σύνολο: 0,00 

ΦΠΑ 24% 0,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 0,00 

6.12 Βαλβολίνη 80w-90 gl4. Σε δοχεία συσκευασίας έως  20 λίτρων 5,80€/lt 140 812,00 

Σύνολο: 812,00 

ΦΠΑ 24% 194,88 

Σύνολο με ΦΠΑ:  1.006,88 

 

Σύνολο:  6.162,00 

ΦΠΑ 24% 1.478,88 

Σύνολο με ΦΠΑ: 7.640,88 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη Περιβάλλοντος 

 

Κουκουλά Ειρήνη  

 

 

ΠΕ Γεωπόνων 

Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 

 

Παπαδοπούλου Ευρώπη 

 

 

ΠΕ Δασολόγων 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Της  επιχείρησης……………………………………………………….…………............................................................................ 

οδό…..….… .......................αριθμός……….............Δήμος ................................................................................... 

τηλέφωνο: …….…….......................................... τηλεομοιότυπο (fax): ………………..……………….......................... 

email............................................................................................................................................................... 

για την προμήθεια    

  

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του 

Ν.4412/2016 της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Πλατανιά 

Ο Δήμος Πλατανιά έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να την μειώσει ή να την ακυρώσει και, σε 

αυτή την περίπτωση, ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω.  

  

Το Φ.Π.Α. όλων των υπό προμήθεια προϊόντων είναι 24% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α’ 93/14-04-2014).   

 

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 σε λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

6.1 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-46 με ενισχυμένη θερμική 

σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες 

απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

 €/lt 200 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

6.2 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO-VG-68 με ενισχυμένη θερμική 

σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες 

απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ισοδύναμο τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

 €/lt 300 lt  
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Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

6.3 

Γράσο συσκευασία φυσίγγιο γρασαδόρου 400 γρ., με βάση λιθίου για 

ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα εξαιρετικής αντοχής. Σε 

συσκευασία κυλινδρική πλαστική για πιστόλι γρασαδόρου 

  / τεμ 0 0,00 

Σύνολο: 0,00 

ΦΠΑ 24% 0,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 0,00 

6.4 

SAE 15W-40 Λιπαντικό  - πετρελαιοκινητήρων  

 

SAE 15W-40 Λιπαντικό πολύτυπο πετρελαιοκινητήρων με διαβάθμιση 

ιξώδους κατά SAE : 15W-40 με ένδειξη υψηλής απόδοσης, Heavy - Duty . Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 L 

Προδιαγραφές: SAE 15W-40, API :CJ-4, ACEA:Α3/Β3, Α3/Β4, Ε7 ή νεότερης 

γενιάς 

  €/lt 400 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:  

6.5 

Λάδι σασμάν, ισοδύναμου τύπου JCB HP ATF 

Λάδι σασμάν μηχανήματος έργου ισοδύναμου τύπου JCB ATF. Σε δοχεία 

συσκευασίας έως 20 L 

Προδιαγραφές: Type JCB, HP ATF, Dexron  III 

 €/lt 100 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:  

6.6 

Υγρό κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για 

χρήση,  συμπυκνωμένο,  με αντιπαγετική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική 

προστασία. Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 L. 

Προδιαγραφές: BS 6580, ASTM D 3306 

  €/lt 100 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   
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6.7 

SAE 20W-50, Λιπαντικό πολύτυπο βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση 

ιξώδους κατά SAE: 20W-50 με ένδειξη υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για 

κινητήρες αυτοκινήτων βενζίνης . Fully Synthetic. Σε δοχεία συσκευασίας 

έως 20L. Προδιαγραφές SAW 20W-50, API SL  , ACEA A3/B3 ή νεότερης 

γενιάς 

   € / lt 160 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

6.8 

Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του πίσω διαφορικού μηχανήματος έργου 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API 

GL4, του πίσω διαφορικού μηχανήματος έργου, ισοδύναμου τύπου JCB. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων. Προδιαγραφές: API GL4,  10w-30,  

ισοδύναμου τύπου JCB ή νεότερης γενιάς 

 €/lt 80 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

6.9 

Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του εμπρός διαφορικού μηχανήματος έργου, 20w-30. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων.. Προδιαγραφές: API GL4 , SAE: 20w-30 

ή νεότερης γενιάς 

 €/lt 80 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.10 

 Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, λάδι υδραυλικού 

συστήματος του εμπρός διαφορικού φορτηγού μηχανήματος 

Λάδι υδραυλικού συστήματος του εμπρός διαφορικού φορτηγού 

μηχανήματος Universal tractor transmission (UTTO) oil API GL4, 10w-30. Σε 

δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

Προδιαγραφές : API GL4 , SAE 10w-30 ή νεότερης γενιάς 

 €/lt 80 lt  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

6.11 
Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

Λάδι υδραυλικού συστήματος Transmission oil ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου 

 €/lt 0 0,00 
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JCB, Σε δοχεία συσκευασίας έως 20 λίτρων 

Προδιαγραφές: ΤΟ4, ΕΡ 10w, ισοδύναμου τύπου JCB. 

Σύνολο: 0,00 

ΦΠΑ 24% 0,00 

Σύνολο με ΦΠΑ: 0,00 

Υποομάδα ΕΙΔΟΣ 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(χωρίς φπα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.12 Βαλβολίνη 80w-90 gl4. Σε δοχεία συσκευασίας έως  20 λίτρων  €/lt 140  

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:   

 

Σύνολο:   

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ:  
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Παράτημα ΙΙΙ 

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

 Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

 Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής).............................  

 (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .........................................  

 Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι 

εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του 

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

 α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... …………………………………..  

 β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... …………………………………..  

 γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................… ατομικά και για κάθε μία 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................… Διακήρυξη 

…………………………… της (Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος 

σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται 

στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. .  

 ή 

 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση 

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε 

υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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