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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ                                                  

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ                                                 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &   

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ &  

 ΜΔΛΔΣΩΝ 

Απ. Μελέηηρ:  65 /2020 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ππομήθεια ςγπών  καςζίμων και 

λιπανηικών    για κίνηζη και θέπμανζη Γήμος 

Γοπηςνίαρ 2020-2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 236.496,80 € 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Δ Κ Θ Δ  Η  
 

Οη  ηερληθέο   απηέο  πξνδηαγξαθέο  ζπληάζζνληαη   θαηόπηλ   ηνπ  ππ.  αξηζκ. 7435/14-9-2020  

εγγξάθνπ ηνπ  Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα  έλα 

ρξόλν, ζύκθσλα  ην  Ν. 4412/2016  "Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)." Καη  ην άξζξν 4 ηνπ  Ν.4111/2013(ΦΔΚ Α 

18)  . 

Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο νηθνλ. Έηνπο 2020 έρνπλ αλαγξαθεί νη παξαθάησ 

πηζηώζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ, ππό ηνπο θάησζη Κ.Α: 

ΚΑ:10.6641.010     πνζό  25.000,00 € 

ΚΑ:10.6643.007     πνζό  30.000,00 € (ζέξκαλζεο) 

ΚΑ:20.6641.010     πνζό  35.000,00€ 

Κ.Α: 30.6641.010   πνζό 40.000,00 €  

Τα Ννκηθά Πξόζσπα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ήηνη: 

1. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην αξηζκό  43/14-9-2020 έγγξαθν ηεο καο 

δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί  ζηελ παξνύζα κειέηε ην πνζό ησλ  50.000,00 €  γηα πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

2. Η  Σρνιηθή Δπηηξνπή  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  κε ην αξηζκό  49/14-9-2020 έγγξαθν ηεο 

καο δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνύζα  κειέηε ην πνζό ησλ  45.000,00 € ,γηα πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

3. Η Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γνξηπλίαο  έρεη εγγξάςεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλ. 

Έηνπο 2020 ηηο  παξαθάησ πηζηώζεηο 

    ζηνλ  Κ.Α: 15.02.6411.0000  ( θαύζηκα γηα θίλεζε  Βνήζεηα ζην ζπίηη)   πνζό 9.000,00 € 

 ζηνλ  Κ.Α: 70.06.6644.0000 (θαύζηκα ιεηηνπξγίαο  θαπζηήξα ησλ Ιακαηηθώλ Λνπηξώλ)   πνζό   

2.500,00 € 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ Γιακοζίων ηπιάνηα έξι 

σιλιάδων ηεηπακοζίων ενενήνηα έξι εςπώ και ογδόνηα λεπηών (236.496,80€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24% θαη πξνέξρεηαη από ηδίνπο πόξνπο. 

Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδώλ:  

     Α)    1) Βελδίλε ακόιπβδε: 16.114 ιίηξα  

             2) Πεηξέιαην θίλεζεο 80.941  ιίηξα  

             3) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 143.967  ιίηξα 
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Β) 1) Λάδη ηύπνπ SAE 20W – 50 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο: 200,00 ιίηξα  

     2) Λάδη ηύπνπ SAE 15W – 40 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο: 200,00 ιίηξα 

     3) Λάδη ηύπνπ SAE 15W – 40 γηα βελδηλνθηλεηήξεο:     100,00 ιίηξα 

4) Έιαην Υδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68 - 46 -32:   600,00 ιίηξα 

5) Παξαθινύ  -25 
ν
C                                  30  ιίηξα 

6) Αληηςπθηηθό                                            50 ιίηξα 

7) Γξάζν αζβεζηίνπ                                     40 θηιά 

8) Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ                        30 ιίηξα 

 

   Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ:  

α) Τνπ Ν. 4412/2016  "Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)." 

 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

 

 
Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

 Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 

α) ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

Ηλεκηπολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 

 

 

 

β) ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

Μησανολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ                                                  

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ                                                 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &   

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ &  

 ΜΔΛΔΣΩΝ 

Απ. Μελέηηρ: 65/ 2020 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ππομήθεια ςγπών καςζίμων και 

λιπανηικών    για κίνηζη και θέπμανζη Γήμος 

Γοπηςνίαρ 2020-2021 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 236.496,80 € 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ       Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   

 Όια ηα είδε πγξώλ θαπζίκσλ ζα ζπκθσλνύλ θαη ζα πιεξνύλ απόλςηα ηιρ κπαηικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηων Δλληνικών Γιςλιζηηπίων θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηα αθόινπζα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ηα ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο θαη όπνηεο λεόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο ζύκθσλα πάληνηε κε ηηο θξαηηθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθώλ Γηπιηζηεξίσλ: 
            Βελδίλε Ακόιπβδε: ΦΔΚ 410/Β/11-4-2001 

Πεηξέιαην Κίλεζεο ΦΔΚ 1490/Β/9-10-2006 

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο: ΦΔΚ 1531/Β/16-10-2003 

Βελδίλε Ακόιπβδε 95 RON 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m³) 720-775 

Αξηζκόο Οθηαλίνπ RON, Διάρηζηνο 95 

Αξηζκόο Οθηαλίνπ ΜON, Διάρηζηνο 85 

Θείν (mgr/kgr), Μέγηζην 50 

Μόιπβδνο (gr/lt), Μέγηζην 0,005 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο, (3hrs, 50°C) Κιάζε 1 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε (Λεπηά), Διάρηζην 360 

Απόζηαγκα ζηνπο 150°C (% λ/λ), Διάρηζην 75 

Σειηθό ζεκείν απόζηαμεο (°C), Μέγηζην 210 

Υξώκα Φπζηθό 

Οιηθό νμπγόλν (% m/m), Μέγηζην 2,7 

Οιεθίλεο (% λ/λ), Μέγηζην 18,0 

Αξσκαηηθέο ελώζεηο (% λ/λ), Μέγηζην 35,0 

Βελδόιην (% λ/λ), Μέγηζην 1,0 

 

Πεηξέιαην Κίλεζεο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m3), Μέγηζην 845 

Θείν (mgr/kgr) Μέγηζην 50 

εκείν αλάθιεμεο (°C) Διάρηζην 55 
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Υξώκα Φπζηθό 

Νεξό (% mgr/kgr) Μέγηζην 200 

Αησξνύκελα ζσκαηίδηα (mgr/kgr) 24 

Αλζξαθνύρν Τπόιεηκκα, ζε ππόιεηκκα απόζηαμεο 10% (% m/m) 
Μέγηζην 

0,3 

Σέθξα (% m/m) Μέγηζην 0.01 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3hrs, 50°C) Κιάζε 1 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε (gr/m³) Μέγηζην 25 

εκείν Απόθξαμεο Φπρξνύ Φίιηξνπ (°C) : 

     » από 01/04 έσο 30/09, ειάρηζην +5 

     » από 01/10 έσο 31/03, κέγηζην -5 
 

 

 

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m3), Μέγηζην 830-860 

Θείν (mgr/kgr) Μέγηζηε ηηκή 2000 (0,2% m/m) 

εκείν αλάθιεμεο (°C) Διάρηζην 55 

Υξώκα Κόθθηλν 

Νεξό θαη ππόζηεκα (% v/v) Μέγηζηε ηηκή 0.1 

Αλζξαθνύρν Τπόιεηκκα, ζε ππόιεηκκα απόζηαμεο 10% (% m/m) 
Μέγηζηε ηηκή 

0,30 

Σέθξα (% m/m) Μέγηζηε ηηκή 0.02 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3hrs, 50°C) Κιάζε 3 

εκείν Ρνήο (°C) : 

     » από 01/04 έσο 30/09, Μέγηζην 0 

     » από 01/10 έσο 31/03, Μέγηζην -9 

εκείν Απόθξαμεο Φπρξνύ Φίιηξνπ (°C) : 

     » από 01/10 έσο 15/03, Μέγηζην -5 

 

Λάδη ηύπνπ SAE 20W – 50 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο 
Πξνδηαγξαθή: ACEA E4 & E6, MERCEDES BENZ 228.51/228.5, MAN 3477 ή νπνηαδήπνηε άιιε πνπ λα 

απνδεηθλύεη επίζεκα κε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ή ζειίδσλ βηβιίνπ απνδνρήο 
θαηαζθεπαζηνύ κεραλώλ ή παξαζθεπαζηνύ ιηπαληηθώλ όηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε κε κία από 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

Λάδη ηύπνπ SAE 15W – 40 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο 
Πξνδηαγξαθή: ACEA E4, E5 & E7, API CI-4/CH-4/SL, MERCEDES BENZ 228.5/229.1, VOLVO VDS-2 ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πνπ λα απνδεηθλύεη επίζεκα κε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ή 
ζειίδσλ βηβιίνπ απνδνρήο θαηαζθεπαζηνύ κεραλώλ ή παξαζθεπαζηνύ ιηπαληηθώλ όηη είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε κε κία από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
 

Λάδη ηύπνπ SAE 15W – 40 γηα βελδηλνθηλεηήξεο 
Πξνδηαγξαθή: API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, VOLKSWAGEN 

505.00, MB 229.1. ή νπνηαδήπνηε άιιε πνπ λα απνδεηθλύεη επίζεκα κε επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ή ζειίδσλ βηβιίνπ απνδνρήο θαηαζθεπαζηνύ κεραλώλ ή 
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παξαζθεπαζηνύ ιηπαληηθώλ όηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε κε κία από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο. 

Έιαην Τδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68 - 46 -32 
Πξνδηαγξαθή: DIN 51524 PART III, VICKERS M-2950-S, AFRON NF E 48-603, DENISON HF-0 ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πνπ λα απνδεηθλύεη επίζεκα κε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ 

ή ζειίδσλ βηβιίνπ απνδνρήο θαηαζθεπαζηνύ κεραλώλ ή παξαζθεπαζηνύ ιηπαληηθώλ όηη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε κε κία από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην πδξαπιηθό ιηπαληηθό πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία έλαληη ηεο νμείδσζεο ζηηο επηθάλεηεο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη. 

Παξαθινύ 
  Αληηςπθηηθό πγξό πξνδηαιπκέλν (αξαησκέλν) γηα πξνζηαζία ζπζηήκαηνο ςύμεο 

βελδηλνθηλεηήξσλ-πεηξειαηνθηλεηήξσλ 

 

Αληηςπθηηθό λεξνύ (ζπκππθλσκέλν)  
                       Αληηςπθηηθό πγξό γηα ζύζηεκα ςύμεο απηνθηλήησλ 

    Γξάζν αζβεζηίνπ 

Γηα γεληθή ιίπαλζε µεξώλ ηνπ απηνθηλήηνπ (ζαζί) θαη γηα ζεµεία πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή µε λεξό (ζε ραµειέο ηαρύηεηεο), όπσο αληιίεο λεξνύ θαη ιπµάησλ, 

κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ ύπαηζξν, άμνλεο, ελώζεηο, βαξηά θνξηεγά,  

αλπςσηηθά κεραλήκαηα,  θαη γεληθά ζε ιηπαληηθέο εθαξκνγέο εθηόο από ξνπιεµάλ. 

Θεξµνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο από –10ºC έσο + 110ºC. 
Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ 
 

Αληηπαγσηηθό πξόζζεην πεηξειαίνπ - Diesel (ζπκππθλσκέλν) γηα ζεξκνθξαζίεο έσο -26°C. 

Απμάλεη ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ Diesel - θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο - εκπνδίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ 

αλάπηπμε θξπζηάιισλ παξαθίλεο, νη νπνίνη ηνλ ρεηκώλα θαζηζηνύλ ην Diesel παρύξεπζην κε 

απνηέιεζκα λα βνπιώλνπλ ηα θίιηξα θαη ην θύθισκα θαπζίκνπ. 

Οη πξνκεζεπηέο, πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  (θπζηθά – ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) όπσο 

θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Οη πξνκεζεπηέο, πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  (θπζηθά – ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) όπσο 

θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

 

 
Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

 Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 

α) ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

Ηλεκηπολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 

 

 

 

β) ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

Μησανολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο       Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

 

α/α 
Δίδνο πξνκεζείαο (σο εηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)  

  Δλδεηθηηθή Σηκή 
  ( Δπξώ  / Λίηξν) 

1 Βελδίλε ακόιπβδε 1,472 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο 1,192 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 0,767 

4 Λάδη Πεηξειαηνθηλεηήξσλ ηύπνπ SAE 20W-50 3,50 

5 Λάδη Πεηξειαηνθηλεηήξσλ ηύπνπ SAE 15W-40 3,50 

6 Λάδη Βελδηλνθηλεηήξσλ ηύπνπ SAE 15W-40 3,50 

7 Έιαην Τδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ISO 68 - 46 -32 3,50 

8 Παξαθινύ  -25 νC   δνρείν 4 ιίηξσλ 8,00 

9 Αληηςπθηηθό 5,00 

10 Γξάζν  αζβεζηίνπ 5,00 

11 Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ 10,00 

 

 
Οη πξναλαθεξόκελεο ηηκέο (κέζεο ηηκέο) θαπζίκσλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ θξαηήζεσλ κε Φ.Π.Α 

ειήθζεζαλ από ηελ Γ/λζε Αλαπηπμηαθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο, Τκήκα Δκπνξίνπ θαη Τνπξηζκνύ  

κε ηα αξηζκ. 1227/10-9-2020  , 737/4-6-2020, έγγξαθά ηνπ, γηα ην δηάζηεκα 4/9 έσο  10/9/2020  γηα ηα θαύζηκα 

θίλεζεο θαη 29-5 έσο 4-6-2020 γηα ηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

 

 

Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

 Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 

α) ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

Ηλεκηπολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 

 

 

 

β) ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

Μησανολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ                                                  

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ                                                 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &   

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ &  

 ΜΔΛΔΣΩΝ 

Απ. Μελέηηρ: 65/ 2020 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ππομήθεια ςγπών καςζίμων και 

λιπανηικών   για κίνηζη και θέπμανζη Γήμος 

Γοπηςνίαρ 2020-2021  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 236.496,80 € 

 

 

 

 

 

 

Α.  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 
 

ΑξηζκΣηκ. 

ΔΙΓΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

είδνο 
κνλ. πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο ΓΑΠΑΝΗ € 

1 Βελδίλε ακόιπβδε Litra 16114 1,187 19.127,32 

2 πεηξέιαην θίλεζεο Litra 80941 0,961 77.784,30 

3 πεηξέιαην  ζέξκαλζεο Litra 143967 0,618 88.971,61 

        ΤΝΟΛΟ 185.883,23 

        ΦΠΑ 24% 44.611,97 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 230.495,20 

 

 

 

Β. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 
 

ΑξηζκΣηκ. ΔΙΓΟ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ   
είδνο 
κνλ πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο 

ΓΑΠΑΝΗ 
€ 

1 
Λάδη Πεηξειαηνθηλεηήξσλ 
ηύπνπ SAE 20W-50   Litra 200 3,50 700,00 

2 
Λάδη Πεηξειαηνθηλεηήξσλ 
ηύπνπ SAE 15W-40   Litra 200 3,50 700,00 

3 
Λάδη Βελδηλνθηλεηήξσλ 
ηύπνπ SAE 15W-40   Litra 100 3,50 350,00 

4 

Έιαην Τδξαπιηθώλ 
ζπζηεκάησλ ISO 68 - 46 -
32   Litra 600 3,50 2.100,00 

5 Παξαθινύ  -25 νC      Litra 30 8,00 240,00 

6 Αληηςπθηηθό   Litra 50 5,00 250,00 

7 Γξάζν  αζβεζηίνπ   kgr 40 5,00 200,00 

8 Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ   Litra 30 10,00 300,00 

          ΤΝΟΛΟ 4.840,00 

          ΦΠΑ 24% 1.161,60 

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.001,60 
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Π Ι Ν Α Κ Δ   

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο Τ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο Τ  Τ Γ Ρ Ω Ν  

Κ Α Τ  Ι Μ Ω Ν  Γ Η Μ Ο Τ  Γ Ο Ρ Σ Τ Ν Ι Α   Κ Α Ι  

Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο  Ω Π Ω Ν  

ΟΜΑΓΑ Α1 : ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

 

ΑξηζκΣηκ. 

ΔΙΓΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

είδνο 
κνλ. πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο ΓΑΠΑΝΗ € 

1 Βελδίλε ακόιπβδε Litra 10000 1,187 11.870,00 

2 πεηξέιαην θίλεζεο Litra 78843 0,961 75.768,12 

3 πεηξέιαην  ζέξκαλζεο Litra 20000 0,618 12.360,00 

        ΤΝΟΛΟ 99.998,12 

        ΦΠΑ 24% 23.999,55 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 123.997,673 

 

ΟΜΑΓΑ Α2 : ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΑξηζκΣηκ. 
ΔΙΓΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

είδνο 
κνλ. πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο ΓΑΠΑΝΗ € 

1 
πεηξέιαην  
ζέξκαλζεο Litra  65246 0,618 40.322,03 

        ΤΝΟΛΟ 40.322,03 

        ΦΠΑ 24% 9.677,28 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 49.999,315 

 

ΟΜΑΓΑ Α3 : ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΑξηζκΣηκ. 
ΔΙΓΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

είδνο 
κνλ. πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο ΓΑΠΑΝΗ € 

1 
πεηξέιαην  
ζέξκαλζεο Litra  58721 0,618 36.289,58 

        ΤΝΟΛΟ 36.289,58 

        ΦΠΑ 24% 8.709,49 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 44.999,077 

 

ΟΜΑΓΑ Α4 : ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

 

ΑξηζκΣηκ. 
ΔΙΓΟ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

είδνο 
κνλ. πνζόηεο 

ηηκή 
κνλάδνο ΓΑΠΑΝΗ € 

1 Βελδίλε ακόιπβδε Litra 6114 1,187 7.257,32 

2 πεηξέιαην θίλεζεο  Litra 2098 0,961 2.016,18 

        ΤΝΟΛΟ 9.273,50 

        ΦΠΑ 24% 2.225,63 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.499,135 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Αναπληπωηήρ 

Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ 

Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

 

 

Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

 Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαγκάδια, 15/9/2020 

 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 

α) ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ 

Ηλεκηπολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 

 

 

 

β) ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

Μησανολόγορ Μησ/κόρ ΣΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ                                                  

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ                                                 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &   

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ &  

 ΜΔΛΔΣΩΝ 

Απ. Μελέηηρ: 65/ 2020 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ππομήθεια ςγπών καςζίμων και 

λιπανηικών   για κίνηζη και θέπμανζη Γήμος 

Γοπηςνίαρ  2020-2021 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 236.497,12 € 

 

 

 Τ Γ ΓΡ ΑΦΗ  Τ Π Ο ΥΡ ΔΩ ΔΩ Ν  
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

α) Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ  γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο β) Όζνλ αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, απηό ζα παξαδίδεηαη κε θαηάιιειν βπηίν ζηα θηίξηα  

πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ζε πνζόηεηεο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη εγγξάθσο. 

Η παξάδνζε γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηε βελδίλε ακόιπβδε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο, θαη θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε βελδίλε ακόιπβδε γηα ηα 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ: 

• θαζεκεξηλά ζην πξαηήξηό ηνπ, ζύκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

• ζην "γθαξάδ" ηνπ Γήκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρώξν δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα νρήκαηα θαη 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ,  έγθαηξα θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

•    Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 236.496,80 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α 24%. 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζύλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο αγαζώλ δηέπεηαη 

από ηηο δηαηάμεηο: 

Ι.Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

1. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο». 

2. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. 

3. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θιπ 

5. Σνπ N. 4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

6. Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 

7. Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξώηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α'/7-4-2014) θαη 

ηζρύεη. 

8. Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθό Γεκόζην 

Έγγξαθν». Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
ΑΡΘΡΟ 3ν 

πκβαηηθά ζηνηρεία πξνκήζεηαο 

Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ή έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο - θαηά ζεηξά ηζρύνο - είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Η Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ 
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2. Η πγγξαθή ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο 

3. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

4. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο 

5. Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Σα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηώληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά 

ηζρύνο είλαη: 

6. Η ύκβαζε 

7. Η Γηαθήξπμε 

8 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 

9. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 

10. Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

11. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

12. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο 

ΑΡΘΡΟ 4ν Δγγπήζεηο 

Καηά ηα αλαθεξόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αλνηθηό δηαγσληζκό, ηεο νπνίαο ην πνζό νξίδεηαη ζε πνζνζηό 

1% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο από ηελ Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε. 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αληηθαζίζηαηαη από ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζε 

πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο. 

Άξζξν 5ν 
Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

1. Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ: 

α) εθόζνλ δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίζηεθε ζηελ πξόζθιεζε από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, 

β) εθόζνλ δε θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην 

ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζην ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ: 

α) Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζύλε ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε. β) πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

3. ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληόθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην από ηε ζύκβαζε αλάδνρν είηε από πνζόλ 

πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο. 

Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ γίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο από ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηώηνπ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην επηηνθίνπ γηα 

ηόθν από δηθαηνπξαμία, από ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά επηηόθην 

γηα ηόθν ππεξεκεξίαο. 

Άξζξν 6ν 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο / Υξόλνο θαη Σόπνο 

Παξάδνζεο 

1. Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ θάζε θνξέα, κε 

επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θαη θαηόπηλ 

έγγξαθεο εληνιήο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε βελδίλε ακόιπβδε γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ ζα παξαδίδνληαη άκεζα 

από ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο εληνιήο: θαζεκεξηλά ζην πξαηήξην ηνπ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ Γήκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρώξν δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή , 

έγθαηξα θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο, γηα ηνπο θνξείο, ζα παξαδίδεηαη, εληόο δύν εκεξώλ από ηελ έγγξαθε παξαγγειία από 

ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζηα θηίξηα ησλ θνξέσλ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία, ην ρώξν ππνδνρήο ησλ πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, εγθαίξσο. 

3. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 207 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί 
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επηβνιήο θπξώζεσλ. 

4. ε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή 

εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

5. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ δηελεξγείηαη πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο έιεγρνο. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: (α) καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ή (β) ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε. 

6. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο πιηθώλ, ε νπνία ππνρξενύηαη γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ ειέγρνπ ή 

ακέζσο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθώλ ειέγρσλ πνπ ηπρόλ λα δεηεζνύλ. 

7. Μεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη νξηζηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο (ή απόξξηςεο) 

ηνπ πιηθνύ. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηνπ πιηθνύ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην 

αξ. 208 ηνπ λ. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ν 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο 

κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ 

απόθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο 

εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη 

αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα πνπ 

απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο 

πνζόηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 

απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζόηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ 

απνξξηθζείζα πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Με απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο 

πνπ απνξξίθζεθε. 

ΑΡΘΡΟ 8ν 
Τπνβνιή πξνζθνξώλ 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κόλν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ 

αλά θνξέα. Γη' απηό νη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο θαπζίκνπ γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα θαπζίκσλ είηε γηα 
κέξνο απηώλ. Γειαδή ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ 
ππό πξνκήζεηα εηδώλ, σο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Σεύρνο Δλδεηθηηθνύ Π/Τ ηεο κειέηεο. 

 
ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο 

γηα ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηαγσληδόκελνο. 

Ο θάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθό πνζνζηό έθπησζεο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

Πξνδηαγξαθέο 

Σα θαύζηκα  ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  ηνπ Γήκνπ ΓΟΡΣΤΝΙΑ. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

Καζώο νη παξαδόζεηο ζα είλαη ηκεκαηηθέο, θαη νη πιεξσκέο ζα είλαη ηκεκαηηθέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξαδόζεσλ (αλά κήλα) θαη ηελ ηηκνιόγεζε απηώλ. Με θάζε παξάδνζε θαπζίκσλ, ζα εθδίδνληαη δειηία απνζηνιήο 
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αλά θσδηθό αξηζκό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θάζε θνξέα, θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα εθδίδνληαη αληίζηνηρα 

ζπγθεληξσηηθά ηηκνιόγηα ζύκθσλα κε ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο θαη κε ηηο ηηκέο αλαδόρνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, λα 

επηζπλάπηεη ηα εκεξήζηα δειηία πηζηνπνίεζεο ηηκώλ, όπσο απηά αλαθνηλώλνληαη από ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη 

Σνπξηζκνύ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηεο έδξαο ζηελ νπνία αλήθεη, θαηά ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακόιπβδε, πεηξέιαην ζέξκαλζεο). Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη 

επίζεο λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη ν αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

θαζώο θαη κε ην  θόζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηύπν. 
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