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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ.Αποφ. 496/2017                                                    

                        

Απόσπασμα  από το πρακτικό 39 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Κασσάνδρας στις 27/11/2017.     

 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» Υπηρεσιών του Δήμου (πετρέλαιο θέρμανσης, 

πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, λιπαντικά) για τις ανάγκες  Υπηρεσιών του Δήμου 

Κασσάνδρας και των Νομικών Προσώπων αυτού ετών 2017-2018-2019 (96/2017 μελέτη)- 

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισμού ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α, 

Β και Γ. 

 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου 

του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κασσάνδρας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25268/23-11-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Θωμάς Κοντός προς 

αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της πλειοψηφίας Δημητρίου Σωτηριάδη και το 

3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Αντώνιος Μιχαλάκης (κωλυομένου του 2ου 

αναπληρωματικού μέλους), προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της πλειοψηφίας 

Σπυρίδωνα Πούλιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 

45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις". 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε 

σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ                                         1.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

2.  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ      

3.  ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ (1ο αναπλ. Μέλος)            

4.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (3ο αναπλ. Μέλος)  

5.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ        

6.  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ                              

                                

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δήμητρα Γιάνναρου, για την τήρηση των 

πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Κυρίτσης Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της  

συνεδρίασης.  

Στο 1ο θέμα  το οποίο τέθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 μετά από τη συναίνεση του Προέδρου της Ο.Ε. και ομόφωνη 

συναίνεση από το Σώμα, ο Πρόεδρος είπε: 

Με την αριθ. 147/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας  

με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» Υπηρεσιών του Δήμου (πετρέλαιο  

θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, λιπαντικά) για τις ανάγκες  Υπηρεσιών  

του Δήμου Κασσάνδρας και των Νομικών Προσώπων αυτού ετών  2017-2018-2019», με  

την αριθ. 323/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διατέθηκε η σχετική πίστωση και με  

την αριθ. 364/2017 απόφαση, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 96/2017 μελέτης  
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και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

Θέτω υπόψη σας το από 27-11-2017 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού της Ε.Δ. σύμφωνα με το οποίο ο  

διαγωνισμός απέβη άγονος ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  

ΚΑΙ  ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Στην Κασσάνδρεια σήμερα την 27η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. συνεδρίασε στα 

Γραφεία του Δημαρχείου Κασσάνδρας η αρμόδια πιστοποιημένη επιτροπή στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής και ορισμένη σύμφωνα με την υπ' αρ. 401/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κασσάνδρας, αποτελούμενη από τους : 

1. Δοξάκη Γεώργιο, ΠΕ Διοικητικού ως Πρόεδρο. 

2. Αποστολόπουλο Αριστείδη, ΔΕ Διοικητικών ως Μέλος. 

3. Στυλιανίδου Ελισάβετ, ΔΕ Διοικητικών ως Μέλος. 

4. Γκαζέπη Χρήστο, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών ως επιπλέον μέλος για δαπάνες άνω των 

200.000,00€ 

5. Τσιόπλο Αθανάσιο, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ως επιπλέον μέλος για δαπάνες άνω 

των 200.000,00€ (Αναπληρωματικό Μέλος) 

με θέμα τη σύνταξη πρακτικού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 

985.388,716€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και προχώρησε στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αρ. πρωτ. 17391/01-09-2017 διακήρυξης, της υπ’ αρ. 96/2017 μελέτης του 

Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου - Προμηθειών και της υπ΄ αρ. 364/2017 απόφασης Ο.Ε., δηλαδή 

έως την Τρίτη 06/11/2017 και ώρα 13:00μ.μ., οι προσφορές ήταν τρεις (03) και συγκεκριμένα:  

1. της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς  77171, 

2. του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό προσφοράς 77191, 

3. της εταιρείας Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς 80044. 

Ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής /Τεχνική 

Προσφορά» των τριών συμμετεχόντων και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει 

για τον κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης δηλαδή: 

Την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά" 

Το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

 

Τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό καταγράφηκαν σε πίνακα (που 

επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέλος στο παρόν πρακτικό) και ακολούθως η Επιτροπή διέκοψε τη 

συνεδρίαση της προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζόμενων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2010 εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Έτσι σήμερα 27 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και σε νέα συνεδρίαση η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα 

σχετικά έγγραφα – απαντήσεις των Ταμείων και Τραπεζών, που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχών για τους διαγωνιζόμενους, διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που 

κατατέθηκαν στο διαγωνισμό είναι έγκυρες και κατάρτισε το παρόν πρακτικό.  

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο της ορθότητας των επιμέρους στοιχείων και των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν από τους τρεις (3) συμμετέχοντες και διαπίστωσε ότι: 

Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τις ΟΜΑΔΕΣ : 

 Α : Πετρέλαιο Θέρμανσης,  

 Β : Βενζίνη Αμόλυβδη και  

 Γ : Πετρέλαιο Κίνησης 

Όλες οι  προσφορές που υποβλήθηκαν αφορούν την ΟΜΑΔΑ Δ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία πληρούσαν τους όρους του 

άρθρου 2 της οικείας διακήρυξης.  

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα 

Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο, ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ  

Να κάνει δεκτές όλες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων για την ΟΜΑΔΑ Δ και να προχωρήσει στο  

επόμενο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους, σε  

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την  

παρ. 3.1.2 του άρθρου 3 της οικείας διακήρυξης. 

Συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα. Ενστάσεις-

προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της οικείας διακήρυξης. 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         ΔΟΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

       ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΣΙΟΠΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού και να ορίσει νέα  

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ για τις οποίες ο 

διαγωνισμός απέβη άγονος. 
Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1) το άρθρο 4 του 2286/95 

2) τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ 

3) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 

4) τα άρθρα 27 και 106 του Ν.4412/2016  

5) την αριθ. 96/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 

6) την αριθ. 147/2017 απόφαση Δ.Σ. «περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας» 

7) τις αριθ. 401 και 537/2016 αποφάσεις της Ο.Ε. «περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και  

αξιολόγησης διαγωνισμών» 

8) τις αριθ. 323 και 364/2017 αποφάσεις της «περί διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων  

του διαγωνισμού» 

9) το Πρακτικό Ι του άγονου διαγωνισμού 

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων  

και λιπαντικών» Υπηρεσιών του Δήμου (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη  

αμόλυβδη, λιπαντικά) για τις ανάγκες  Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας και των  
Νομικών Προσώπων αυτού ετών 2017-2018-2019», σύμφωνα με το οποίο έγιναν δεκτές οι  

προσφορές των διαγωνιζόμενων για την ΟΜΑΔΑ Δ ενώ για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ, ο  

διαγωνισμός απέβη άγονος. 

2. Κάνει δεκτές όλες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων για την ΟΜΑΔΑ Δ και εγκρίνει το επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας, το οποίο είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία 

και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 

του άρθρου 3 της οικείας διακήρυξης. 

3.Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ Ορίζει Eπαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων 

Δημόσιο διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές, με τους ίδιους όρους διακήρυξης 

όπως αναφέρονται στην αριθ. 364/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την 

αριθ. 96/2017 μελέτη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη)» ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.   

Προϋπολογισμού  886.069,55  ευρώ με το  Φ.Π.Α (24 % ). 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Οδός: Διοικητήριο-πλατεία Κασσανδρείας 

Ταχ: Κωδ.630 77 
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Τηλ.:2374350132 

Telefax:2374350158 

E-mail:ehatziagelou@0718.syzefxis.gov.gr 

Ιστοσελίδα:www.kassandra.gr 

Κωδικός NUTS: GR 127 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Κασσάνδρας και στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης, 09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης, 09132100-

4 βενζίνη αμόλυβδη.  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της προμήθειας: GR 127. 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

 Προμήθεια «καυσίμων» υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων Δήμου 

Κασσάνδρας. 

 Των Υπηρεσιών  του Δήμου Κασσάνδρας καθαρού ποσού 485.894,80 € πλέον Φ.Π.Α 24% 

ποσού 116.614,75 και τελικού ποσού 602.509,55 € 

 Του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» 

και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» καθαρού ποσού 104.838,71  € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 

25.161,29 € και τελικού ποσού 130.000,00 € 

 Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» καθαρού 

ποσού 4.838,71 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 1.161,29 € και τελικού ποσού 6.000,00 €  

 Του  Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας 

καθαρού ποσού 68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 16.320,00 € και τελικού ποσού 

84.320,00 € 

 Του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ καθαρού ποσού 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 12.240,00 € και 

τελικού ποσού 63.240,00 €.    

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης             Λίτρο (lit) 339.550,090 

2 Βενζίνη  Aμόλυβδη 95οκτανίων      Λίτρο (lit) 62.702,160 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης  Λίτρο (lit) 318.223,88 

 

Εφόσον η προμήθεια είναι τμηματοποιημένη ανά φορέα, κατά  είδος,  κατά ομάδα ή και  χωρικά, 

δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα 

αυτά επιθυμούν. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών ή για κάθε φορέα, 

τμήμα  ξεχωριστά και συνακόλουθα, η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών  ή σε περισσότερους αναδόχους. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας/παράδοσης προμήθειας: Σε διάστημα 20  
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ημερών και όχι μεγαλύτερο των τριάντα(30) ημερών, μετά την υπογραφή της  

σύμβασης. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται. (άρθρο 2 της διακήρυξης Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής).Γίνονται 

δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα 

άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την εκτέλεση της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του  

N.4412/2016 και άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν,  να αναφέρονται σε περιγραφή, κόστος,  

τεχνικά χαρακτηριστικά και να καλύπτουν το σύνολο της προμήθειας ανά φορέα, ή ομάδα-τμήμα 

ενώ αποκλείεται κάθε προσφορά που θα αναφέρεται σε μέρος τμήματος. 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να 

διαθέτουν Πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ISO Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 

της ποιότητας των παρεχομένων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα. 

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , 

αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης  επί της εκατό (%)  για τα 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 31η Δεκεμβρίου  2017 ημέρα Κυριακή. Η ημέρα  έναρξης παραλαβής 

προσφορών είναι  1η Δεκεμβρίου και  ώρα 15,00μ.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 

31η Δεκεμβρίου 2017 και  ώρα λήξης 15.00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων θα 

γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα 10.00 π.μ από πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ αρμόδιο όργανο(Επιτροπή 

διαγωνισμού). 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: (180) ημέρες. 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

15. Χρηματοδότηση:  

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου ,των Νομικών προσώπων 

και    επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής ενώ υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό των Νομικών Προσώπων και του Δήμου Κασσάνδρας στους κωδικούς  

Οικονομικού έτους 2017-2018-2019 με ανάλογες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η διάρκεια 

σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της για τριάντα (30) μήνες και έως εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α του Δήμου για τα έτη 2017-2018 & 2019 µε τους ΚΑ 10-

6643.001, 15-6643, 20-6641.001,20-6644.001,25-6641.001, 25-6642.001, 25-6644.001,  30-

6641.001, 30-6644.001, 35-6644.001  και 70-6641.001. 

Επίσης για την προµήθεια που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης για τις Σχολικές Μονάδες της  

Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας θα βαρύνονται οι Σχολικές Επιτροπές από  

τα κονδύλια των Λειτουργικών δαπανών, για το Ν.Π ΑΟΔΚ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του  
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ΑΟΔΚ  για τα αντίστοιχα έτη τον ΚΑΕ : 15-6644, ενώ για το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΚ θα βαρύνει  

τον προϋπολογισµό  του για τα αντίστοιχα έτη στον Κ.Α 6641.00, 6643.00 και 6644.00. 

Εξαιρούνται: Oι Σχολικές Επιτροπές  δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού  σύμφωνα 

με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.8440/24.2.2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών. 

Προϋπολογισμού 2017-2018-2019 του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, 

υπ΄αριθ.188/25.04.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για τη διάθεση της 

πίστωσης(ΑΔΑ:ΩΨΝΘΩΕΘ-ΟΦ4), της υπ΄αριθ.16/14.03.2017  απόφασης της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διάθεση της πίστωσης(ΑΔΑ:6ΘΒΨΟΚΒ9-Θ04), 

της υπ΄αριθ.16/14.03.2017  απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 

τη διάθεση της πίστωσης(ΑΔΑ:ΩΔΘΔΟΚΒ9-ΔΩΦ), της υπ΄αριθ.100/22.03.2017  απόφασης της 

Κοινωφελής Επιχείρησης για τη διάθεση της πίστωσης(ΑΔΑ:677ΜΟΛΣ4-3ΦΝ), 

Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς(προσφέροντες)εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 14.291,44 

€ εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει για όλους τους φορείς, ενώ 2% για κάθε τμήμα,κάθε φορέα εκτός 

Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κατόπιν πρόσκλησης, 

υποχρεούται να προσέλθει  για να υπογράψει τη σύμβαση με τον κάθε φορέα ξεχωριστά, ενώ  

ξεχωριστή θα είναι και η εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% η οποία θα κατατίθεται 

με την υπογραφή της σύμβασης στον κάθε φορέα. 

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. 
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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 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 παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 01/12/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Προκήρυξη αυτής (περίληψη της 

Διακήρυξης)στο ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 

του Δήμου (www.kassandra.gr), τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και 

δημοσιεύεται, σε δύο οικονομικές εφημερίδες και δύο τοπικές (μία ημερήσια μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα), τοπική ή της έδρας του νομού(τροποποίηση άρθρων 377 και 379 του 

ν.4412/2016 ,τροποποίηση του τρίτου εδαφίου με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017(Α62).  

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 496/2017 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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