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Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  Προμήθεια Καυσίμων για τις

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του

Προσωπων έτους 2018 -2019

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων

του  Δήμου  Αποκορώνου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  ,έτους  2018  -2019

προϋπολογισμού  247.846,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΒΡΥΣΕΣ 

Ταχ.Κωδ.73007

Τηλ.: 2825340300

Telefax:2825051211

E-mail: apokoronas.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.apokoronas.gov.gr

Κωδικός NUTS: EL 434 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.  apokoronas  .gr    , και την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το 
γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου   κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

3. Κωδικός CPV: 09134100-8 & 09132100-4 & 09135100-5 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL 434

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.apokoronas.gr/
mailto:info@apokoronas.gov.gr
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5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

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

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
           για 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%

1 Δήμος Αποκορωνου 218.860,00 €
2 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου 

ΚΕΔΑ 
13.600€

3 Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου 10.000,00 €
4 Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου 4.000,00 €
5 Αποκόρωνας Αναπτυξιακή  Α.Ε. -ΟΤΑ 1.386,00€

ΣΥΝΟΛΟ 247.846,00 €

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απορρίπτονται 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης  είναι για διάστημα ενός έτους 
από την υπογραφή  και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ1:«Πετρέλαιο θέρμανσης του Δήμου  Αποκορώνου  », εκτιμώμενης αξίας 7258,06  
€, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1741,94 €, σύνολο  9000,00  

ΤΜΗΜΑ 2: «Πετρέλαιο κίνησης του Δήμου  Αποκορώνου  », εκτιμώμενης αξίας 124.193,55€ 
πλέον Φ.Π.Α. 24%:29806,45€, σύνολο  154.000,00€

ΤΜΗΜΑ 3: «Βενζίνη αμόλυβδη του Δήμου  Αποκορώνου » εκτιμώμενης αξίας 45048,39 €, 
πλέον Φ.Π.Α.24%: 10.811,61€ σύνολο  55.860,00€

ΤΜΗΜΑ 4:«Πετρέλαιο θέρμανσης της A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου - 
Πετρέλαιο θέρμανσης. », εκτιμώμενης αξίας 8.064,52 €  πλέον Φ.Π.Α. 
24%:1935,48€, σύνολο  10.000€

ΤΜΗΜΑ 5:«Πετρέλαιο θέρμανσης της Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου - 
Πετρέλαιο θέρμανσης. », εκτιμώμενης αξίας 3.225,81 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%:774,19 
€, σύνολο  4.000€

ΤΜΗΜΑ 6 :« Πετρέλαιο θέρμανσης της  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου», 
εκτιμώμενης αξίας 4.838,71 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1161,29 €, σύνολο  6.000€
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ΤΜΗΜΑ 7: «Βενζίνη αμόλυβδη της  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου», 
εκτιμώμενης αξίας 6.129,03 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1470,97 €, σύνολο  7.600€

ΤΜΗΜΑ 8 : «Πετρέλαιο κίνησης ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ», εκτιμώμενης 
αξίας 1117,74 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%: 268,26 €, σύνολο  1386,00€

10. Εγγύηση συμμετοχής : εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το ένα
τοις εκατό (1%) επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, του τμήματος, των τμημάτων
που συμμετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α.  

11. Κριτήριο ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο του μεγαλύτερού
 προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα .

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της

πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  στη

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016, την 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη  .  Η ημέρα έναρξης  παραλαβής προσφορών

είναι 22/03/2018  Και η ώρα έναρξης η 09:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η

15/04/2018  και η ώρα λήξης 15:00.  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει

η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα 11 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους  ΚΑ   10-6641.001 / 15-6641.001/ 20-6641.001 /
25-6641.001 / 25-6642.001/ 25-6644.001/ 30-6641.001 / 35-6641.001   του προϋπολογισμού ετών 
2018-2019 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 29/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 Α-241 Α-242 Α-243  Α-244 Α-246 Α-247 Α-249 Α-251 Α-252 Α-253
 Η δαπάνη της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου (ΚΕΔΑ) θα   βαρύνει τους ΚΑ  10-
6643.001  10-6641.001  καλυφτεί από τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς , η δαπάνη της    
Αποκόρωνας Αναπτυξιακή  Α.Ε. –ΟΤΑ  θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό της Αποκορωνας 
Αναπτυξιακή και τα Νομικά Πρόσωπα Α’ Βαθμια Σχολική Επιτροπή , και Β Βαθμια Σχολική 
Επιτροπή από τους προϋπολογισμούς τους .
Σχετικές η υπ’ αριθ. 11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΚΕΔΑ  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 
Α-34  Α-35
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16. Προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των

προβλεπόμενων  στον  Τίτλο  3  του  Ν.4412/2016  ένδικων  βοηθημάτων,  να  ασκήσει

προδικαστική  προσφυγή ενώπιον  της  ΑΕΠΠ κατά της  σχετικής  πράξης  ή παράλειψης  της

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων

των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή

παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  δημόσιων

συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του

Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που

βλάπτει  τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  Ειδικά για την άσκηση

προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

(άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,  το ύψος του οποίου ανέρχεται  σε ποσοστό 0,50 τοις

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος

του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των

δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000)  ευρώ.  Αν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  δεν  προκύπτει  η

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής,

κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
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μετά από άσκηση προσφυγής,  σύμφωνα με το άρθρο 368.  Κατά τα λοιπά,  η άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,  με την

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ

39/2017.

17. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη 
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : htp://www.promitheus.gov.g όπου έλαβε 
Συστημικό Αριθμό :55329 .Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο htp://et..iavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον 
Ελληνικό Τύπο σε δύο οικονομικές εφημερίδες (Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών , Γενική 
των Δημοπρασιών), σε μια ημερήσια (Χανιώτικα Νέα) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα (Νέοι 
Ορίζοντες) του Νομού Χανίων, εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.apokoronas.gr στην 
διαδρομή : Προκηρύξεις.

Ο Δήμαρχος

                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ
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