
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Κισσάμου 

 

  

 

 

Κίσσαμος, 20/3/2020 

Αρ.Πρωτ.: 2418   
Ταχ. Δ/νση       : Πολεμιστών 1941 

Ταχ. Κωδ.         : 73400 

Τηλ                     :28223-40215 

Fax                     : 2822022121 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

1638/28-2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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,   

 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 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”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «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’ 230/2-10-2002), περί «Οργάνωσης της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

 Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 240/12-12-2012 και κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/25-1-2013), άρθρο 48. 

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018/τεύχος Α’) 

 Τη μελέτη για την προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου 

 Το υπ’ αρ. 1581/27-2-2020 Πρωτογενές Αίτημα με θέμα «Προμήθεια καυσίμων 

του Δήμου Κισσάμου» (ΑΔΑΜ: 20REQ006354421 2020-02-27) 

 Την υπ’ αρ. 82/27-2-2020 απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου για την έγκριση 

της δαπάνης και τη διάθεση των πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων για 

τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου» (ΑΔΑΜ: 20REQ006356897 2020-02-27 & 

ΑΔΑ: ΨΒΦΨΩΕΖ-ΗΗΑ) 

 Την υπ’ αρ. 37/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κισσάμου για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου 

Κισσάμου» 

 Την υπ’ αρ. 1638/28-2-2020 Διακήρυξη του Δήμου Κισσάμου, η οποία 
δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006362261 2020-02-



  

28), στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστη.: 89197), στον ελληνικό τύπο και στο site του 
Δήμου Κισσάμου. 

 Την υπ’ αρ. 45/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
6ΑΡΖΩΕΖ-3ΥΓ, με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός, 
καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς 

τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 1638/28-2-2020 προηγούμενης διακήρυξης για 

την ανάθεση της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 

245.213.88 € με Φ.Π.Α. 24%, 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%. 

 

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 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την υπ’ 

αρ. 1638/28-2-2020 διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα 

πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής. 

 

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ 

αρ. 37/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 1/2020 μελέτης του Δήμου 

Κισσάμου και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης. 

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος. 

 



  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Υ.Α. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/23-5-2017/Β’) και στον Ν. 4412/2016. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, Οικονομική Προσφορά, όπως προβλέπονται στην 

υπ’ αρ. 1638/28-2-2020 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

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. 

20/3/2020 

20/3/2020 

  16:00 μ.μ. 

 

26/3/2020 

10:00 π.μ.  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 

26/3/2020 και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου. 

 

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.kissamos.gr καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr όπου η 

διαπραγμάτευση έλαβε Συστημικό Αριθμό: 90251 και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση 

και πλήρης πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να 

απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου 

Κισσάμου, τηλ. 28223-40215. 

 



  

       Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

 

                                                                        Μυλωνάκης Γεώργιος 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 Η ΥΠ’ ΑΡ. 1638/28-2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 Η ΥΠ’ ΑΡ. 45/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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