
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών 

προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παράγραφος 1 και τις λοιπές 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

3. Του Ν. 4412/2016/τ.Α' /147 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του 
ίδιου άρθρου με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από μέλη της, 
δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  



5. Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ/Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των 
κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον 
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 
3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

10. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» 

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
διαύγεια» (ΦΕΚ Α'112/13.7.2010) και την αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

13. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

15. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

17. Των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

18. 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" 

19. 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 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.» 

20. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
21. Το άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του Ν.4250/2014 

(ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις" 

22. Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηϋειών Δημοσίου» του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 
74/26.03.2014) "Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις", και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη» 

Β. 

1. Την υπ' αριθμ. 349/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά περί συγκτότηση 

Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά, από λήψεως της παρούσας απόφασης και 

για το υπόλοιπο του έτους 2016." ΑΔΑ: ΩΞΞΑΩΞ5-4ΝΣ (21-10-2016) 

2. Την υπ'αριθ. πρωτ: 4940/29-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών 

και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πλατανιά, 16REQ004093236 2016-03-29 στην οποία αναφέρονται και οι πιστώσεις του 

έτους 2017. 

3.  Την υπ'αριθμ: 92/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά περί ψηφίσεως 

πιστώσεων δαπάνης για "προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων " και τις 

αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ,ΑΔΑ: 7ΩΧ8ΩΞ5-ΚΛΡ 

για τους Κ.Α.: 10-6641.002, 20-6641.003, 20-6644.001, 30-6641.003, 30-6644.003,10-6643.002 

4. Την υπ'αριθ πρωτ: 159/11-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 

θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά, 16REQ004016789 2016-03-16, στην οποία 

αναφέρονται και οι πιστώσεις του έτους 2017. 

5. Την υπ' αρ. 19 /2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου 

θέρμανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. ΑΔΑ: 

6Ο21ΟΚ64-0ΤΗ 

για τους ΚΑ: 10.6643.002 



Ενώ για το 2017 το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στις 5.000,00€ 

6. Την υπ'αρ. 1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α'/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες 

των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραμματισμό εξόδων. 

ΑΔΑ: 6ΓΖ10Κ8Ψ-ΞΩΕ 

7. Την υπ' αρ. 1/2016 πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β'/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης), για τις ανάγκες 

των εγκαταστάσεων της και σχετικών προβλέψεων στον προγραμματισμό εξόδων. ΑΔΑ: ΩΧ4ΨΟΚ8Η-

Ζ6Η 

8. Τις υπ'αρ. 20/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καύσιμων (πετρελαίου θέρμανσης, 

βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του καθώς και διάθεσης 

των σχετικών πιστώσεων. ΑΔΑ: 6ΓΦ30Κ60-ΡΤΕ 

9. Τις παρακάτω Αναλήψεις υποχρέωσης της ΚΕΔΗΠ: 

♦ την υπ'αριθ πρωτ: 152/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων 

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Μουσούρων, ΑΔΑ: 693Κ0Κ60-4Λ8, 

♦ την υπ'αριθ πρωτ: 173/18-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων 

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΚΕΔΗΠ, ΑΔΑ: 6ΗΝΥ0Κ60-Π1Τ 

♦ την υπ'αριθ πρωτ: 153/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων 

για τις ανάγκες κίνησης ΕΙΧ ΒΣΣ Πλατανιά, ΑΔΑ: 7Γ1Γ0Κ60-Α2Α 

♦ την υπ'αριθ πρωτ: 167/15-3-2016 Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια καυσίμων 

θέρμανσης παιδικού σταθμού Κολυμβαρίου, ΑΔΑ: 6ΛΠΕ0Κ60-ΚΡΥ 

10. Την υπ'αριθμ 106 /2016 απόφαση του Δ.Σ. Πλατανιά περί έγκριση της διενέργειας προμήθειας 
καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & 
οχημάτων του Δ. Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016-2017, ΑΔΑ:ΩΑΒΠΩΞ5-Γ91 

11. Τους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2016 και τις προβλέψεις δεσμεύσεων 
πιστώσεων στους προϋπολογισμούς (ή προγραμματισμούς) έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά και 
των νομικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 
Πλατανιά 2) της Σχολικής Επιτροπής Α'/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, Ν.Π.Δ.Δ., 3) της 
Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, Ν.Π.Δ.Δ., 4) της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) στους οποίους, έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για 
την προμήθεια καυσίμων. 
12. Την εναρμονισμένη μελέτη ως προς την μεταβολή του καθεστώτος Φ.Π.Α. από 23% σε 24% από 

01.06.2016 βάση Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') 

13. Την 178 / 2016 απόφαση συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων από την Οικονομικής Επιτροπής 
δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 7ΕΔΩΩΞ5-ΣΘΛ, yia την εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 



24% 

για τους Κ.Α.: 10-6641.002, 20-6641.003, 20-6644.001, 30-6641.003, 30-6644.003,10-6643.002 

Για τον ΚΑ 10.6643.002 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί άμεσα σε επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση για την τακτοποίηση της μεταβολής του ΦΠΑ και έπειτα θα εκδοθεί 
συμπληρωματική πίστωση ποσού 65,04 € για το 2016 και 97,56 € για το 2017. 

15. Την 27/ 2016 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, ΑΔΑ: 6ΞΠΓΟΚ64-ΠΔΙ και 28/2016 απόφαση 
συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων του ΝΠΔΔ δήμου Πλατανιά, ΑΔΑ: 63Λ20Κ64-Ζ40 για την 
εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24% 

16. Την 30 / 2016 απόφαση συμπληρωματικής ψήφισης πιστώσεων από της ΚΕΔΗΠ δήμου Πλατανιά 
για την εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, ΑΔΑ: ΩΝΒΙ0Κ60-ΗΚΑ 

17. Την 6 / 2016 απόφαση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης της Α' βάθμιας σχολικής Επιτροπής 
δήμου Πλατανιά για την εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, ΑΔΑ: 6ΛΒ30Κ8Ψ-0Ι3 

18. Την 6 / 2016 απόφαση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης της β' βάθμιας σχολικής Επιτροπής 
δήμου Πλατανιά για την εναρμόνιση της μελέτης ως προς το ύψος του ΦΠΑ 24%, ΑΔΑ: 6ΑΟΚΟΚ8Η-ΨΑ1 

19. την 180/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πλατανιά με θέμα επανα-προκήρυξη 
του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 5945/11.04.2016: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών 
ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του 
Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της 
σύμβασης, 2016-2017 

20. την με αριθμ. Πρωτ: 9526/ 9-6-2016 Διακήρυξη Δημάρχου για την Προμήθεια υγρών καυσίμων, 
λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του 
Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017, προϋπολογισμού 256.659,29€, συμπ. 
Φ.Π.Α. 24% 

21. την 219 / 2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: ΩΩΛ2ΩΞ5-Τ69) με θέμα: 
" περί ματαίωσης της 9526/ 9-6-2016 Διακήρυξης Δημάρχου για την Προμήθεια υγρών καυσίμων, 
λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του 
Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017, προϋπολογισμού 256.659,29€, συμπ. 
Φ.Π.Α. 24% και επαναπροκήρυξη αυτού.» 

22. τη 11437/7-7-2016 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις 
ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του 
προσώπων, 2016 -2017 για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης με 
προϋπολογισμό: 206.983,30c πλέον ΦΠΑ 24% 49.675.99C ήτοι: 256.659,29€», (με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά) 

23. το 17498 / 10-10-2016 πρακτικότης επιτροπής γνωμοδότησης περί εισήγησης του διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της 11437 / 7-7-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά ως 
άγονο 

24. Τη με αριθμ. 340/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Έγκριση 
του υπ' αριθμ. πρωτ: 17498/10-10-2016 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού εξέτασης της 16392/26-09-



2016 ένστασης της ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. & κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο». ΑΔΑ: 
ΨΡΨΣΩΞ5-ΘΜΜ 

25. Τη με αριθμ. 341/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα 
«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016, της υπ' αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού "Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων 
για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών 
του προσώπων, 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
εισήγησης. 

26. τη με αριθ. 363/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά με θέμα: Προσφυγή 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 
της υπ' αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις 
ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του 
προσώπων 2016 -2017 για 12 μήνες», ΑΔΑ: δΟΟΕΩΞδ-ΩΒΟ 

27. τη με αριθ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: Εισήγηση 
Προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016, της υπ' αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων 
για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών 
του προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες(ΑΔΑ: δΟΟΕΩΞδ-ΩΒΟ)» , ΑΔΑ: 6ΘΖ5ΩΞ5- 1Γ9 

28. τη με αριθ. πρωτ. 19500/10-11-2016 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά για τη την προμήθεια 
καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής 
γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2 α. & γ. του Ν.4412/2016, χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ'αρ. πρωτ. 19500 / 10- 

11-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2016 -

2017 για δώδεκα (12) μήνες, όπως περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 



ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

προϋπολογισμού: 206.983,30 € πλέον ΦΠΑ 24% 49.675,99 €, ήτοι: 256.659,29€ με κριτήριο 

κατακύρωσης: 

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά 

καύσιμα. 

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας καθορίζεται για δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα CPV των ειδών είναι τα ακόλουθα: 

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8 Βενζίνη 

αμόλυβδη οχημάτων 09132100-4 Πετρέλαιο 

θέρμανσης κτιρίων 09135100-5 Λιπαντικών 

09211000-1,24900000-3,24957000 

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Δήμου και 

των τεσσάρων (4) νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές 

που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες 

ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.



Ο Δήμος Πλατανιά και τα τέσσερα (4) νομικά του πρόσωπα για χην κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των 

οποίων, διενεργείται ο διαγωνισμός αυτός, ονομάζονται στην παρούσα διακήρυξη ως «φορείς 

Προμήθειας». 

Πιο συγκεκριμένα ο καταμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού ανά φορέα προμήθειας έχει ως 

ακολούθως: 

 

Ο τρόπος υποβολής και το ακριβές χρονοδιάγραμμα αναφέρεται παρακάτω: 

 
 

 

 

    Η  

 
 

 

 

 

Πιο αναλυτικά: 
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο του 
του Δήμου Πλατανιά: www.platanias.gr. 
Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους της σχετικής υπ'αρ. πρωτ. 19500 / 10-11-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά, να 
συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων που θα 
αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας.

 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1 Δήμου Πλατανιά 211.918,68 
II Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου 

Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) 
8.065,04 

III Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά 
(Κ.Ε.Δ.Η.Π.) 

11.452,35 

IV Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 14.013,01 
V Β'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 11.210,21 

ΣΥΝΟΛΟ: 256.659,29 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική 
πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 
120/Α/29-05-2013 όπως ισχύει), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 
Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να έχουν εγγράφει στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να υποβάλλουν 
προσφορά, κανονικά και επί ποινής αποκλεισμού, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 
αναφέρονται, στην υπ'αρ. πρωτ. 19500 / 10-11-2016 Διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πρόσκλησης. 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά 
που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», β) Η αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πλατανιά 
γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης ως εξής: «Η ΑΡΙΟΜ. ΠΡΩΤ. 19501/10-11-2016 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων 
και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου 
Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 6-12-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. ε) Τα πλήρη στοιχεία του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) Προσφορές που θα κατατεθούν 
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής τους δηλαδή στις 6 -12 -2016 και ώοα 12:00 π.ιι.. μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά ία λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και να παράσχουν 
δυνάμει των νομίμων αδειών τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες. 

β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής υπηρεσιών.- 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής : 
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) β. Ο 
υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

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


σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Κουκουνάκη Αικατερίνη , 2821340029 (ΕΣΗΔΗΣ) 

Μπιράκης Γεώργιος 2821340011 (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ) 

Κάθε προσφορά πρέπει συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των Ομάδας/δων 
που συμμετέχουν (Αρθρο 2 του παραρτήματος Β της υπ. αριθ. πρωτ 19500/10-11-2016 Διακήρυξης 
Δημάρχου Πλατανιά) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19500/10-11-2016 Διακήρυξης Δημάρχου 
Πλατανιά και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος καθώς και η ίδια θα αναρτηθούν: 
α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά: www.platanias.gr 
β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr 
γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συιιβάσεων www.eprocurement.gov.gr 

Ο α/α της παρούσας Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 29374 
Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά. 
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 & του 
Ν. 4412/8-8-2016. 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά 

Μαλανδράκης Ιωάννης 

http://www.platanias.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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