
1 
 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ   ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 
Πληροφορίες: ΄Αννα Φιλιππίδου 
Τηλ. 2895340029 
Φαξ: 2895022669 
Ταχ. ∆ιεύθυνση:΄Ανω Βιάννος  
Email: kyanoviannou@hc-crete.gr 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 
ΑΦΜ: 999161778  ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 

Ηράκλειο:7-12-2017  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23606 

 

Για την προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Καύσιµα - CPV 09100000-0), για τις ανάγκες  του Κ.Υ. 

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους 

(πετρέλαιο θέρµανσης) του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ηµέρα 

παράδοσης του, µέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, σε 

βάρος του ΚΑΕ 1611 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήµερα. 

1.3. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών. 

1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 
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1.6. Του Π∆ 80/2016 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 146/τεύχος Α’). 

1.7. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ)…..». 

 

2. Την µε ηµερ. 29/11/2017 (αριθ.πρωτ. εισερχ. 22882/29-11-2017) Εγκεκριµένη Αίτηση του Κ.Υ. 

Άνω Βιάννου  

3. Την µε αρ. 1243/28-11-2017 Απόφαση ∆έσµευσης  

4. Τις ανάγκες  του Κ.Υ. Άνω Βιάννου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δια της υποβολής 

έγγραφων σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Καύσιµα - CPV 

09100000-0), για τις ανάγκες του Κ.Υ. Άνω Βιάννου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η οποία 

θα δοθεί ως µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής 

λιανικής πώλησης του είδους (πετρέλαιο θέρµανσης) του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά 

την ηµέρα παράδοσης του, µέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ συµπ/νου 

ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1611 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται  στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (ως 

Παράρτηµα Ε της παρούσης). 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

 

12/12/2017 
  ηµέρα Τρίτη και 

ώρα έως 15:00 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

  

13/12/2017,  
ηµέρα Τετάρτη 

 και ώρα 09:00 π.µ. 

 

Προσφορές θα κατατίθενται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα δηλαδή µέχρι την 12/12/2017  

ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µµ, στο Κ.Υ. Άνω Βιάννου  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. Τυχόν 

προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσµες 

και  θα επιστραφούν. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, από τριµελή  επιτροπή  του Κέντρου Υγείας, η 

οποία έχει οριστεί µε την µε αριθ. 785/23-12-2016 Απόφαση της ∆ιοικήτριας  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.  

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, 

τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα :  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

3.6 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

4. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του 

Ν.4412/2016. 

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόµιµα 

διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του  

είδους (πετρέλαιο θέρµανσης) του Παρατηρητηρίου 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
07/12/2017 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2017 

ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 

ΏΡΑ: 09:00 Π.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Κ.Υ. Άνω Βιάννου   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆OYΣ: Υγρά Καύσιµα  (πετρέλαιο θέρµανσης) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: Καύσιµα - CPV 09100000-0 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ: 
(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.) 

www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ: 

Κ.Υ.  Άνω Βιάννου 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ: 

2.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
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Κ.Α.Ε. 1611 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

∆ΕΙΓΜΑ: ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

∆ΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ: 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: 
 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2198/94. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η Προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Καύσιµα - CPV 09100000-0) 

για τις ανάγκες του Κ.Υ. Άνω Βιάννου  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής, η οποία θα δοθεί ως µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης 
µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους (πετρέλαιο θέρµανσης) του Παρατηρητηρίου Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου, για το σύνολο των ειδών. 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Κωδικός 
CPV 

Περιγραφή CPV M.M. 
 

Ποσότητ
α 

Τιµή 
µονάδος 
συµπ/νου 

ΦΠΑ 

 
Αξία µε Φ.Π.Α. 

1 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης   09100000-0 Καύσιµα Λίτρα 2.000 1,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00€ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Προσφορές που 

υποβάλλονται για µέρος της ποσότητας του είδους, ως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

∆/ξης  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα µέσα  σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές 

ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας   του διαγωνισµού. 

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από την πρόσκληση. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 

οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προµήθεια. 

1.3.3-  Ο αριθµός  της διακήρυξης. 

1.3.4-  Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) προθεσµίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισµού. 

1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα) 

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   µε την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι 

όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, 
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συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.  

1.4.2.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ». 

Επισηµαίνουµε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.3- Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.4. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.5.-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 

του ενδιαφεροµένου. 

1.4.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 

και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 

4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 

ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν 

δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους 

ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
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Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 

όργανο.   

1.4.8. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.9. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η 

δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 

1.4.10. Οι προσφορές µπορεί να  αποστέλλονται στο Κέντρο Υγείας µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι αυτές  θα περιέχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

1.4.11. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

1.4.12. Προσφορές που περιέχονται στο Κέντρο Υγείας  µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια 

του ∆ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφεροµένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στο Κέντρο Υγείας                                                                                                   

, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

1.4.13. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

1.4.14. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.15. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

1.5.  Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες,  η αποσφράγιση 

των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση 

∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς), κατά την 

κρίση της επιτροπής και σε εφαρµογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016. 
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1.6. Εφόσον οι προµηθευτές συντρέχουν στους ∆ιαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

1.7. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση 

(όπως εκάστοτε ισχύει σε  εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

1.  Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του αρθρου 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων οι     

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

4.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

1.8. Επισηµαίνεται ότι: 

1.8.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 

στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 

1.8.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.8.3. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα 

από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται 

ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

1.8.4. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

1.8.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας. 
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1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 

µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

 

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3-  ΤΙΜ Ε Σ 

Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της  

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο θέρµανσης).  

Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρη την ποσότητα 

του είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Στην προσφερόµενη τιµή στην οποία θα γίνεται η προµήθεια θα περιλαµβάνεται κάθε είδους 

δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, κρατήσεις κ.λπ.), η οποία βαρύνει τον προµηθευτή. 

Το ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για την όλη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης και για το διάστηµα των τυχόν παρατάσεων. 

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν - υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού- προσφορά για τη 

πλήρη ποσότητα του είδους. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος 

της ποσότητας ενός είδους υγρών καυσίµων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν 
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για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των καυσίµων που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό ανά φορέα. 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 

5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014) 

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, 

διαφορετικά η προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 

-Εάν στο διαγωνισµό το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλό, θα εξετάζεται 

λεπτοµερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε 

τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του 

Ν.4412/2016. 

-Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

- Γίνονται δεκτές προσφορές MONO για το σύνολο της προµήθειας. 

 

4-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δύο µήνες, µε δικαίωµα 

δίµηνης παράτασης έως την απορρόφηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Σύµβασης. 

 

5- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η σύµβαση πρέπει να υπογραφεί µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόµενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης είναι το Κ.Υ. Άνω Βιάννου της 7η 

Υ.ΠΕ. Κρήτης.                                        

                      

6-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

7-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που  προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

8- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 

επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από 

την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%), αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για 
κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 
σχετικής σύµβασης. 

           

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά 
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης ∆ιακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Πρόσκλησης θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
• «Περί συστάσεως του Γ.Χ.Κ.» , Ν. 4328/1929 Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929 
• «Περί κανονισµού της λειτουργίας και των εργασιών του Συµβουλίου της Χηµικής 
Υπηρεσίας», διάταγµα περί κανονισµού  Φ.Ε.Κ.391/Α/1929 
• «Περί καθιερώσεως του λίτρου ως µονάδος µετρήσεων ενίων υγρών καυσίµων», Ν.∆.  
193/1969 ΦΕΚ 191/Α/1969 
• «Περί τελωνειακού κανονισµού του εν Ασπροπύργω Αττικής Κρατικού ∆ιυλιστηρίου 
Πετρελαίου», Υ.Α. 3268/1959 Φ.Ε.Κ. 84/Β/1959 
• «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929 "Περί συστάσεως του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους", Ν. 115/75 Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975 
• «Περί ανεκτού ορίου σφάλµατος ογκοµετρητών µεγάλης παροχής υγρών καυσίµων 
Α.B.: 30/76(Απόφ.ΥΠΕΜ 27122/ 1976), Φ.Ε.Κ. 587/Β/1976. 
• «Όροι και διατυπώσεις εναπόθεσης εφοδίων και εφοδιασµού πλοίων, αεροσκαφών κ.λ.π.» 
Υ.Α.: Τ. 3300/47 Φ.Ε.Κ. 652/Β/1984 
• «∆ειγµατοληψίες πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου», Ν. 1650/86 Φ.Ε.Κ.160/Α/1986 
• «Προστασία του περιβάλλοντος», Αποφ.Α.Χ.Σ.13/1985 Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985 
• «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του 
άρθρου 30 του Ν. 1650/86.», Υ.Α.:59388/3363/88,Φ.Ε.Κ. 638/Β/1988 
• «Κωδικοποίηση Αγορανοµικών διατάξεων µέχρι και την 16-2-89», Α.B.: 14/1989, άρθρα 417-
436, Φ.Ε.Κ. 343/Β/1989 
• «Παραδόσεις υγρών καυσίµων από εταιρείες προς πρατήρια µέσω βυτιοφόρων µε 
σφραγισµένα διαµερίσµατα», Α.B. 10/1992 
• «Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, 
στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσεως», Υ.Α. 
11535/1993 Φ.Ε.Κ. 328/Β/1993 
• «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/85», Ν. 2008/92 
Φ.Ε.Κ.16/Α/1992 
• «Εναρµόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών 
προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και άλλες 
διατάξεις», Ν. 2127/93 Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993 
• «Εργαστηριακή υποστήριξη χηµικών υπηρεσιών για τις αναλύσεις υγρών καυσίµων», Υ.Α. 
3014276/0078/1996 
• «Καθορισµός της αποζηµίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το ΓΧΚ προς οργανισµούς , 
επιχειρήσεις και ιδιώτες», Κ. Υ. Α. ΑΡΙΘ. 3002640/1552   Φ.Ε.Κ.161/Β/2002 
• «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης», Ν. 3335 (ΦΕΚ 95/Α/2005) 
• «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 98/34/ΕΚ», Π.B. 39/01 Φ.Ε.Κ 28/Α/2001 
• «Υγρά καύσιµα- εξέταση µε τη διαδικασία ευαλλοιώτων ειδών», Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ.548/98 
των Φ.Ε.Κ 127/Β/1999 
• «Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 1999/32ΕΚ σχετικά µε τη µείωση 
της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο», Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ. 340/2000 Φ.Ε.Κ 
22/Β/2001 
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Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα καύσιµα είναι οι εξής: 
► Πετρέλαιο κίνησης αποφ. ΑΧΣ 355/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001) 
► Πετρέλαιο θέρµανσης αποφ. Α.Χ.Σ. 470/93 (Φ.Ε.Κ. 496/Β/1993) και απόφ. Α.Χ.Σ. 597/94 
(Φ.Ε.Κ. 944/Β/1994). 
► Πετρέλαιο ναυτιλίας αποφ. Α.Χ.Σ. 507/2000 (Φ.Ε.Κ. 484/Β/2001) και αποφ. Α.Χ.Σ. 652/96 
(Φ.Ε.Κ. 17/Β/1996) και αποφ. Α.Χ.Σ. 483/94 (Φ.Ε.Κ. 774/Β/1994) 
► Αµόλυβδη βενζίνη αποφ. Α.Χ.Σ. 354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001) 
► Αµόλυβδη βενζίνη 98 ΙΙΟΝ αποφ. Α.Χ.Σ. 985/96 (Φ.Ε.Κ. 310/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε 
µε την αποφ. Α.Χ.Σ.354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001). 
► Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου αποφ. Α.Χ.Σ. 626/01 (Φ.Ε.Κ.1730/Β/2001) 
► Απόφαση Α.Χ.Σ. 2/2000 (ΦΕΚ 426/Β/2000) για την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και 
ντίζελ όπως έχει τροποποιηθεί µε την αποφ. Α.Χ.Σ. 237/01 (Φ.Ε.Κ.1284/Β/2001). 
► Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρµανσης απόφαση Α.Χ.Σ. 467/2003 (ΦΕΚ 
/Β/2003) 
► Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου µαζούτ, απόφ. Α.Χ.Σ. 42/94 (ΦΕΚ 320 /Β/1994) και 
απόφ. Α.Χ.Σ.52 Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης, απόφ. Α.Χ.Σ. 41/94 
(ΦΕΚ 320 /Β/1994).6/95 (ΦΕΚ 887/Β/1996) 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η Όπως των κρατικών διυλιστηρίων  (95 RON) 
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Όπως των κρατικών διυλιστηρίων 
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Όπως των κρατικών διυλιστηρίων 

 

• Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει 

να πληρούν απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, καθώς και 

των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανοµικών ∆ιατάξεων κατά περίπτωση 

•  Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές του Κ.Υ. της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 

ενώπιον της  τριµελούς επιτροπής παραλαβής. 

•  Ο εφοδιασµός των ασθενοφόρων και οχηµάτων του Κέντρου Υγείας της  7ης ΥΠΕ 

Κρήτης από καύσιµα, θα γίνεται στο πρατήριο του προµηθευτή µε το ειδικό δελτίο 

κίνησης που διαθέτει το κάθε όχηµα και στο οποίο θα υπογράφεται από τον οδηγό και 

τον προµηθευτή για τα λίτρα που χορηγηθήκανε στο όχηµα.  

• Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός 72 ωρών. 

• Η παράδοση των πετρελαιοειδών θα γίνεται ύστερα από παραγγελία του Κ.Υ. στις 

αποθήκες τους, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. Ειδικότερα, η 

παράδοση στο Κ.Υ. Περάµατος θα πρέπει να γίνεται εντός 72 ωρών από την λήψη της 

παραγγελίας. 

•  Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον νωρίτερα. 

• Ειδικά, η µεταφορά και παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης στο Κέντρο Υγείας 

πρέπει να γίνεται µε όχηµα κατάλληλης ολικής µεταφορικής ικανότητας, ώστε να 

λαµβάνεται υπ’ όψιν η θέση και η δυνατότητα πρόσβασης στο καυστήρα και τη 

δεξαµενή αποθήκευσής του καυσίµου της. 
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• Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγµένα στην αγορά, ο 

προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει µέχρι τις 10.00 π.µ. της επόµενης της παραγγελίας 

ηµέρα, τη Μονάδα ΠΕ∆Υ ώστε να µη φέρει ευθύνη από τη µη προσκόµισή του. 

• Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερεί να προσκοµίσει τα είδη ή παραλείπει 

ορισµένα από αυτά ή τα προσκοµίζει σε µικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα 

τότε η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει το δικαίωµα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ 

ευθείας από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή. 

• Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, θα καταθέσουν στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς τους, επί ποινή απόρριψης τα πιο κάτω δικαιολογητικά : 

 
Α) Τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3054/2002   
Β) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων 
Γ) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων των βυτιοφόρων 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι ταξινοµηµένα κατά όχηµα. 
Οι προµηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για τη µεταφορά του πετρελαίου 

θέρµανσης ή να εκµισθώνουν ∆Χ  βυτιοφόρο.  
 

• ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

Σε περίπτωση που τα καύσιµα παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη των 72 ωρών από 

τη στιγµή της παραγγελίας, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, 

και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

µέγιστου προβλεπόµενου, της παρούσης, χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής 

αξίας του µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου 

προβλεπόµενου, της παρούσης, χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας του 

µέρους του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα 

ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας 

του µέρους του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας 

των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το 

πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής αξίας αυτών. 
3. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 

ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)                  

 2.000,00€ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ  
Προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Πετρέλαιο θέρµανσης) 

(Καύσιµα - CPV 09100000-0) 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

(Κωδικός ΝUTS: GR431) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1243/28-11-2017 

 Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………. του µηνός 

………………………………………., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το 

Ν.Π.Π.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία «7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλµ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 

71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, Ε-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, 

∆.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα από την ∆ιοικήτρια 

………………………………………….και από το άλλο µέρος η εταιρία  

.…………………………………………………………………………….., ∆/νση 

…………………………..…… Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

……………………………, ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  ο οποίος , νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα 

κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την 

δια του παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την   προµήθεια υγρών 

καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης), που του κατακυρώθηκε µε την απόφαση    

…………………………………. της ∆ιοικήτριας της 7ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ. 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µε αρ. ……../….-….-2017 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  που διενεργήθηκε από το Κ.Υ. Άνω Βιάννου  

της 7η ΥΠΕ Κρήτης.                      

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά 

του, αναθέτει την προµήθεια του είδους του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο 

στο εξής «Προµηθευτής» ο οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια Υγρών Καυσίµων, όπως αυτά 
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αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύµβασης και η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους  όρους 

της  παρούσας, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και 

συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι 

όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων µερών,  θεωρούνται ουσιώδεις 

και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε βάρος του 

παραβάτη. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

περί «∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 

και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 

«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το 

Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η Προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Πετρέλαιο 

θέρµανσης), όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 

αριθµ. ……..…/….-….-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µέγιστης συνολικής  

δαπάνης 2.000,00€, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ M.M. Ποσότητα 

Ποσοστό Έκπτωσης 
(%) επί της νόµιµα 
διαµορφούµενης µέσης 
τιµής λιανικής 
πώλησης έκαστου 
είδους 

1 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης  Λίτρα  
2.000 

 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση των Υγρών Καυσίµων θα γίνεται -τµηµατικά κατόπιν παραγγελίας από το Κ.Υ. 

Άνω Βιάννου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ.πρωτ.  

………. Πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα 

υπογραφής αυτής. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του συνόλου των ποσοτήτων µέσα στο 
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χρονικό διάστηµα των 2 µηνών, δύναται να δοθεί παράταση έως και δύο  µήνες, µε µονοµερές 

δικαίωµα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, αποκλειστικά και µόνο ως προς την απορρόφηση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του  προµηθευτή θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Κ.Υ. Άνω Βιάννου, µε έκδοση εντάλµατος 

πληρωµής επ’ ονόµατι του προµηθευτή, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης 

(Τιµολόγιο, Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, 

νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο µηνών από την κατάθεση των τιµολογίων. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016.                   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να υλοποιήσει την προµήθεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. …...……./….-….- 2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσης Σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και 

για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Κ.Υ. Άνω Βιάννου  από τη µη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

µε αρ. …………/….-….- 2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

ΑΡΘΡΟ  7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 

X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση 

αυτή, ισχύουν οι όροι της µε αρ. ………../….-….-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος, η οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας σύµβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα 

αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της 

πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο 

πήρε ο ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ     Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ     

       Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 

 




