
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση       : Πολεμιστών 1941 
Ταχ. Κωδ.         : 73400 
Τηλ                     :2822340202, 40215 
Fax                     : 2822022121 

 
Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Κισσάμου 
 
  
 
 
Κίσσαμος, 28/2/2020 
Αρ.Πρωτ.:  1639 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων για το Δήμο Κισσάμου, προϋπολογισμού  245.213,88 ευρώ με το 

Φ.Π.Α.,  για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των Οχημάτων  του 

Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 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. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης των υγρών καυσίμων μπορεί να είναι και 

αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων 

Ταχ.Κωδ.: 73400 

Τηλ.: 28223-40215 

Telefax: 28220-22121 

E-mail: dkisamou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr 

Κωδικός NUTS: EL 434 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.kissamos.gr) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών 

της παρούσας.  



ΑΔΑ: Ψ7ΧΒΩΕΖ-Μ4Η



  

Η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης, διατίθενται σε 

έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κισσάμου, Τα. Διεύθυνση: 

Κίσσαμος Χανίων, τηλ.: 28223-40215, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την 

επομένη της πρώτης δημοσίευσηςμέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από 

την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

3. Κωδικός CPV: 09100000-0 (09135100-5, 09132100-4, 09134100-8) 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 434 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια υγρών καυσίμων του 

Δήμου Κισσάμου»  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 197.753,13 € και 

επιπλέον Φ.Π.Α. 47.460,75 €, δηλαδή σύνολο 245.213,88 € και αφορά στα 

έτη 2020-2021 και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από 17/4/2020 έως 

16/4/2021 ή ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Είδος Λίτρα 
Τιμή Μονάδας 
Μέτρησης προ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 14.640 1,33629032258 19.563,29 4.695,19 24.258,48 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 35.519,1256823 0,88548387096 31.451,61 7.548,39 39.000,00 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 125.400 1,17016129032 146.738,23 35.217,17 181.955,40 

  ΣΥΝΟΛΟ: 197.753,13 47.460,75 245.213,88 
 
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά από κάθε τμηματική 

παράδοση των ειδών. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη οικονομικής μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 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. Το ανωτέρω ποσοστό 

έκπτωσης των υγρών καυσίμων μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

10. Παραλαβή προσφορών:  

   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.go
v.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

28/2/2020 
28/2/2020 
  17:00 μ.μ. 

 

15/3/2020 
14:00 μ.μ. 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 

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

στο Ν. 4412/2016.  

    

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την επομένη διενέργειας του 

διαγωνισμού 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6641.002, 10-6643.001, 

15-6643.001, 15-6643.002, 15-6643.003, 20-6641.001, 25-6641.004, 25-

6642.004, 30-6644.003, 35-6641.004, 35-6644.005, 70-6641.004 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου τα έτη 2020 & 2021, όπως αναλύεται 

ανωτέρω. Σχετική η υπ’ αριθ. 82/27-2-2020 απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου για 

τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).  

 

14. 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, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

 

15. Δημοσιεύσεις:  

  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις 

εφημερίδες «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες». 

 

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 

2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kissamos.gr 
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       Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

 

                                                                         Μυλωνάκης Γεώργιος 
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