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ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :   35/2020 ΧΡΗΣΗ: 2021 
 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η µελέτη αφορά στην προµήθεια καυσίµων (αµόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, 

πετρέλαιο θέρµανσης), για την κάλυψη αναγκών των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου, λοιπών 

µηχανηµάτων και κτιρίων του ∆ήµου Λοκρών και των Νοµικών Προσώπων του, για το 2021. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆., για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης.  

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 290.200,99€ (µε Φ.Π.Α). Οι τιµές του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού των καυσίµων έχουν ληφθεί από το δελτίο µέσων τιµών Νοµού Φθιώτιδας του 

Παρατηρητηρίου Τιµών και Τιµοληψιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τα καύσιµα 

κίνησης και το πετρέλαιο θέρµανσης, οι τιµές των καυσίµων είναι η επίσηµη µέση εβδοµαδιαία τιµή (  

10-10-2020 – 16-10-2020), ενώ οι τιµές των λιπαντικών είναι τιµές ληφθείσες από την ελεύθερη αγορά.  

           Για τα είδη της οµάδας  Λιπαντικά οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών πρέπει 

ν’ ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους, της µε αριθµ. 176/1994 Υπουργικής Απόφασης 

και άλλων συναφών διατάξεων, να προέρχονται από πρωτογενή υλικά και να έχουν πιστοποίηση ISO, η 

οποία θα υποβληθεί µε την προσφορά. Τα λιπαντικά θα αφορούν πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες, 

υδραυλικά συστήµατα, γράσο λίπανσης και βαλβολίνη. Συνεπώς η προµήθεια των ειδών της οµάδας Ε. 

Λιπαντικά της αρ. 35/2020 µελέτης θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή 

προβλέπεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιµα θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης τιµής λιανικής πώλησης αµόλυβδης βενζίνης 95 

οκτ., πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, κατά την 

ηµέρα παράδοσης αυτών.  

 

Οι ποσότητες των καυσίµων και λιπαντικών διαµορφώθηκαν βάσει των πραγµατοποιηθεισών 

δαπανών κατά το προηγούµενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων και  αποτυπώνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ. 

Ν.Π.∆.∆. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ν.Π.∆.∆. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(Lt) 

1 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

CPV: 09132100-4 

ΛΙΤΡΑ     14.000 14.000 

2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

CPV: 09134100-8 

ΛΙΤΡΑ     170.000 170.000 

3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

CPV: 09135100-5 

ΛΙΤΡΑ 24.586 18.440 5.000 48.026 

5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

CPV: 09211000-1 
ΛΙΤΡΑ       7.900 

 

Η παράδοση των καυσίµων και των λιπαντικών θα είναι τµηµατική, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου 

και των Νοµικών Προσώπων.  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της µε δυνατότητα παράτασης έως έξι 

µήνες ή και µέχρι την ανακήρυξη νέου µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της 

ποσότητας ή της προϋπολογισθείσας κατ’ είδος δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης 10%. 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα  µε τις εκάστοτε  ανάγκες  του ∆ήµου,  είναι  πιθανό  να µη χρειαστούν  να παραδοθούν  στο 

σύνολό τους οι εκτιµούµενες ως µέγιστες ποσότητες ανά είδος.  

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β.1 ΚΑΥΣΙΜΑ 

Β.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα υπό προµήθεια καύσιµα κίνησης και θέρµανσης για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών 

Προσώπων του ∆ήµου θα είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά 

∆ιυλιστήρια (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το 

Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή ισοδύναµου οργανισµού άλλων κρατών 

µελών της Ε.Ε. Γενικά, τα καύσιµα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει να 

συµµορφώνονται προς τις παρακάτω διατάξεις καθώς και µε κάθε άλλη ισχύουσα νοµοθεσία:  

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον 

τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 

(ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12).  

2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη µείωση της ποσότητας των 

ατµών βενζίνης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά µε τη 

φάση ΙΙ της ανάκτησης ατµών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασµού µηχανοκίνητων 

οχηµάτων σε πρατήρια καυσίµων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009». (Αφορά µόνο την προµήθεια καυσίµων 

λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια). 

3. Την K.Y.A. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-12): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 
βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας 
του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις.» 
(Αφορά µόνο τις µεταφορές πετρελαίου κίνησης - θέρµανσης µε ΙΧ βυτιοφόρα)  

 

Β.1.2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος καυσίµου είναι οι εξής:  

 

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)  

Τόσο το καύσιµο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων, θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε την 

K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις 

και Μέθοδοι ∆οκιµών», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί µε την υπ'αριθµ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015).  

 

Πετρέλαιο θέρµανσης 
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Τόσο το καύσιµο όσο και τα µέσα διανοµής των αναδόχων θα πρέπει να συµµορφώνονται µε: 

(i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρµανσης»  

(ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – ∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): 

«∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης».  

(iii) Την Κ.Υ.Α. 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β/05-08-2014) : Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 

Νοεµβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε 

την περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων σε θείο».  

 

Αµόλυβδη βενζίνη  

Τόσο το καύσιµο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς την 

Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καύσιµα Αυτοκινήτων - Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι ∆οκιµών». 

 

Για όλες τις κατηγορίες καυσίµων:  

Κατά την παράδοση θα εφαρµόζονται µε µέριµνα του προµηθευτή οι διατάξεις της Αριθµ. Α2/718/14 

Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση 

Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)».  

 

Β.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Β.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Τα υπό προµήθεια λιπαντικά θα ανταποκρίνονται στους κανονισµούς της Ε.Ε., θα καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και µέθοδοι 

ελέγχου των λιπαντικών µηχανών εσωτερικής καύσης», σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους και 

θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται µετά την καταχώρηση των λιπαντικών στο 

κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Για κάθε προσφερόµενο λιπαντικό θα υποβληθεί αντίστοιχο φύλλο προϊόντος µε τα τεχνικά και 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του. Τα  προς  προµήθεια  λιπαντικά  θα  είναι πρωτογενή,  πρόσφατης 

παραγωγής  (Α’ εξαµήνου 2020 και µετά).   

Η ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων θα διασφαλίζεται µέσω των πιστοποιητικών ποιότητας του 

Ελληνικού Οργανισµού τυποποίησης που συνίστανται στα εξής: 

α) Πιστοποιητικό συµµορφώσεως συστήµατος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του εργοστασίου 

παραγωγής. 

β) πιστοποιητικό συµµορφώσεως συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO  14001/2004 του 

εργοστασίου παραγωγής. 

Όλες οι ζητούµενες (επίσηµες – διεθνείς) προδιαγραφές για κάθε είδος θα πρέπει να τηρούνται 

συγχρόνως. Αν το προσφερόµενο είδος έχει περισσότερες  ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις 

ζητούµενες, είναι αποδεκτό. Όταν υπάρχει επίσηµη – διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η 

προδιαγραφή του κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB, VDS κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυµητή. Όταν δεν υπάρχει 

επίσηµη – διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή βεβαιωµένα αντίστοιχη είναι 

υποχρεωτική. 

Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, 

και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού. 
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Β.2.2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονοµική τους προσφορά την 

προσφερόµενη τιµή µονάδας (σε €/lt για να καταστεί εφικτή η άµεση σύγκριση των προσφορών των 

διαγωνιζοµένων. 

Κάποιες  εταιρείες  παραγωγής  λιπαντικών,  ενδεχοµένως  να  προσφέρουν  συσκευασίες  στις οποίες 

να αναφέρουν µόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 

να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόµενη τιµή 

µονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άµεση σύγκριση των προσφορών.  

Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαµβάνει προσφερόµενη τιµή µονάδας ανά είδος θα 

απορρίπτεται. 

Τέλος,  όλοι  οι  διαγωνιζόµενοι  υποχρεούνται  να  αναγράφουν  σε  όλα  τα  δοχεία  συσκευασίας  των 

προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις: 

• Την  ονοµασία  και  το είδος  του  περιεχοµένου  µε  κεφαλαία  ευανάγνωστα  γράµµατα  και  στην 

ελληνική γλώσσα. 

• Τον αριθµό ιξώδους SAE. 

• Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. 

• Τον ονοµαστικό όγκο του περιεχοµένου. 

• Τον αριθµό καταλόγου του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

• Το ονοµατεπώνυµο  ή την εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση του υπευθύνου  που θέτει το προϊόν  

σε  κυκλοφορία   (παρασκευαστής   ή  συσκευαστής   ή  αντιπρόσωπος   ή  εισαγωγέας   ή πωλητής 

εγκατεστηµένος σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

Β.2.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
15/40  

API  CH-4/SJ    ACEA E5, A3/B4,   MB 228.3 ,  MAN 3275, 
VOLVO VDS-2 

2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
20/50  

API  CH-4/SJ    ACEA E5, A3/B4,   MB 228.3 ,  MAN 3275, 
VOLVO VDS-2 

3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 46 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 

DIN 51524 Part 3 HVLP,DENISON HF-0 & HF-2,ISO 6743-4 
HV,AFNOR  NFE 48690/691 

4 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 68 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 

DIN 51524 Part 3 HVLP,DENISON HF-0 & HF-2 ISO 6743-4 
HV,AFNOR  NFE 48690/691 

5 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
(EP) SAE 80W90  GL-4/GL-5, MIL-L-2105D 

6 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
& Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30  API GL-4 

7 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
TO-4 SAE 30 Caterpillar TO-4, Allison C-4 

8 

ΛΑ∆Ι ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΣΑΣΜΑΝ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΤΙΜΟΝΙΑ ATF DEXRON 3 DEXRON III 

9 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
15/40  API  CJ-4/SM    ACEA E9/E7 

10 ΛΑ∆Ι ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320XP DIN 51517 Part 3 CLP ,ISO 12925-1 CKD 
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Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

11 
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
5/30 API CJ-4 ,  ACEA E9/E7/E6/E4 

12 ΓΡΑΣΟ NLGI 2 DIN 51825  

13 AD BLUE ISO 22241 , DIN 70070 

14 Αντιψυκτικό συµπυκνωµένο SAE J 1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601 

15 Παραφλού 
Ελάχιστη αντιπαγωτική προστασία -20oC (να δοθούν αναλογίες 
ανάµιξης), BS 6580, AFNOR NF R15-601 

 

 

 

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 290.200,99€ 
(µαζί µε ΦΠΑ 24%) 
(253.806,99 € για καύσιµα και 
36.394,00 € για λιπαντικά) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :   35/2020 ΧΡΗΣΗ: 2021 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΜΑ∆ΕΣ  Α, Β, Γ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ (Lt) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

∆ΑΠΑΝΗ € 

1 ΟΜΑ∆Α Α: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η         

1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 14.000 1,162 16.268,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η)  16.268,00 

   ΦΠΑ 24%    3.904,32 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η)  20.172,32 

      

2 ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ         

2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 170.000 0,923 156.910,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)  156.910,00 

 ΦΠΑ 24%      37.658,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) 194.568,40 

            

3 ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ         

3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 5.000 0,656 3.280,00 

3.2 Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 24.586 0,656 16.128,42 

3.3 
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 18.440 0,656 12.096,64 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)  31.505,06 

 ΦΠΑ 24%   7.561,21 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 39.066,27 

            

 

 

 

ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑ∆Α ∆) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(L) 
TIMH MON. 

(€/L) 
ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40  600 6,00 3.600,00 
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Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(L) 
TIMH MON. 

(€/L) 
ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20/50  800 6,00 4.800,00 

3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 46 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 1.200 4,00 4.800,00 

4 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 68 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 600 4,00 2.400,00 

5 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (EP) 
SAE 80W90  200 4,50 900,00 

6 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30  100 5,50 550,00 

7 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ TO-4 
SAE 30 100 6,00 600,00 

8 

ΛΑ∆Ι ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ & 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ATF 
DEXRON 3 100 6,00 600,00 

9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40  150 7,00 1.050,00 

10 ΛΑ∆Ι ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320XP 150 6,00 900,00 

11 
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
5/30 150 7,50 1.125,00 

12 ΓΡΑΣΟ NLGI 2 150 5,50 825,00 

13 AD BLUE 3.000 1,80 5.400,00 

14 Αντιψυκτικό συµπυκνωµένο 200 3,00 600,00 

15 Παραφλού 400 3,00 1.200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  29.350,00 

  ΦΠΑ 24%  7.044,00 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  36.394,00 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ. 

Ν.Π.∆.∆. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ν.Π.∆.∆. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(Lt) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

€ 
∆ΑΠΑΝΗ € 

1 
ΟΜΑ∆Α Α: 
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΛΙΤΡΑ     14.000 14.000 1,162 16.268,00 

2 
ΟΜΑ∆Α Β: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ     170.000 170.000 0,923 156.910,00 
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3 
ΟΜΑ∆Α Γ: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 24.586 18.440 5.000 48.026 0,656 31.505,06 

4 
ΟΜΑ∆Α ∆: 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΤΡΑ      29.350,00 

     ΣΥΝΟΛΟ  234.033,06 
     ΦΠΑ 24%  56.167,93 

     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  290.200,99 

 
 

 

 

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 290.200,99€ 
(µαζί µε ΦΠΑ 24%) 
(253.806,99 € για καύσιµα και 
36.394,00 € για λιπαντικά) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :   35/2020 ΧΡΗΣΗ: 2021 
 

 

 

∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους θα 

εκτελεστεί  η προµήθεια  καύσιµων  και λιπαντικών  και λοιπών  αναλώσιµων  υγρών  για τα 

οχήµατα, µηχανήµατα έργου, δίκυκλα και κτίρια του ∆ήµου Λοκρών και των νοµικών προσώπων του 

∆ήµου για το 2021. 

 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από: 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) τεύχος Α': "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

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

2. Του Ν. 3463/06 µε τίτλο "Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων". 

3. Του Ν.3852/2010 µε τίτλο ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ''. 

4. Των παρακάτω κοινών αποφάσεων των υπουργείων Οικονοµικών -Ανάπτυξης - ΥΠΕΧΩ∆Ε που 

καθορίζουν τις προδιαγραφές των καυσίµων, καθώς και νεωτέρων αποφάσεων που τις 

τροποποιούν ή τις αντικαθιστούν : 

• Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩ∆Ε 1150/93/94 (ΦΕΚ Β' 127/1994) : 

"Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης βενζίνης" 

• Κ.Υ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩ∆Ε 1166/93/94 (ΦΕΚ Β' 336) : 

"Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου Πετρελαίου κίνησης" 

• K. Υ.Α (ΦΕΚ 332/τΒ /11-2-2004/291/2003/2004 η οποία καταργεί την Υ.Α. 2/2000/00 

• ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩ∆Ε Αριθ. 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β'): 

Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου. 

• Κ.Υ.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩ∆Ε Αριθ. 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/27-12-

01) : Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου. 

5. Της υπ' αριθµ. 3/11543/26-3-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 
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7. Του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

8. Του Ν.4155/2013«Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών συµβάσεων και άλλες διατάξεις » 

9. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-2005) «Απαιτήσεις, όροι 

κυκλοφορίας και µέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών µηχανών εσωτερικής καύσης 

 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε 

τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας καυσίµων είναι το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (% ) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίµου, του 

Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 

περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτών. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης, 

παραµένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή. 

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός προµηθευτές προσφέρουν την ίδια χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο ποσοτήτων ενός είδους καυσίµων, θα διενεργηθεί κλήρωση µεταξύ αυτών. 

 

 

Άρθρο 4o: Εγγύηση συµµετοχής 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που θα καλύπτει 

το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, και εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό (σχετική 

κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών). 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 

ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 

4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 5o: Τιµές προσφορών 

Οι  οικονοµικές  προσφορές  των  υποψηφίων  προµηθευτών,   οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  τελικά  

την παρούσα   προµήθεια   στο  σύνολο   των  προς  προµήθεια   είδη,  θα  αποτελούν αναπόσπαστα  

µέρη  της  κάθε  σχετικής  σύµβασης.  Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  ποσοστιαία έκπτωση 

της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη 

σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της παράδοσης καθενός   

από   τα   προς   προµήθεια   είδη   σύµφωνα   µε   ότι   προβλέπεται   στην   παρούσα   µελέτη. 

Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από την πλευρά  του προµηθευτή  θα απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  

και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης. 
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Άρθρο 6ο - Σύµβαση 

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα 

κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 

α) το ∆ήµο Λοκρών  

β) το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Λοκρών  

γ) το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Λοκρών 

Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 

προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των 

όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  

 

 

Άρθρο 7ο   - ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της µε δυνατότητα παράτασης έως έξι 

µήνες ή και µέχρι την ανακήρυξη νέου µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της 

ποσότητας ή της προϋπολογισθείσας κατ’ είδος δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης 10%.  

 

 

Άρθρο 8ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 

αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει 

στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συµµετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο – Αποκατάσταση βλαβών λόγω ακατάλληλων υλικών 

Εάν προκληθούν βλάβες σε οχήµατα, µηχανήµατα οφειλόµενες σε καύσιµα που δεν τηρούν τις 

προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων τότε το κόστος αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον  

προµηθευτή. 

 

 

Άρθρο 10ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

και τα έξοδα δηµοσίευσης  που θα ισχύουν  κατά την ηµέρα  της διενέργειας  του διαγωνισµού.  Ο 

ΦΠΑ θα βαρύνει το ∆ήµο. 

 

 

Άρθρο 11ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωµή 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών σε 

πιστοποιηµένα εργαστήρια, καθώς και δοκιµές σε αυτά. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων 

επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα γίνεται µερική ή ολική 

απόρριψη της προµήθειας µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής (άρθρο 213/ 

Ν.4412/16). 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τµηµατικά µε 100% εξόφληση της αξίας των 

ειδών που παραδόθηκαν στο ∆ήµο µετά από σχετική παραγγελία, µετά από την υποβολή των σχετικών 

τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και υποβολή του 

τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιµολογίου είναι η προσκόµιση στο ∆ήµο των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ανάλογα µε τα εκδιδόµενα 

παραστατικά του αναδόχου, µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, συνοδευόµενο από τα 

νόµιµα δικαιολογητικά και τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις. 

 

 

Άρθρο 12ο ∆είγµατα - ∆ειγµατοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις ( Ν 4412/16 άρθρο 214) 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευµένα 

εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δηµοσίου 

τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα µε τη φύση του προς 

προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου. Αν δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η ανωτέρω 

διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης. 

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης 

βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

 

Άρθρο 13o: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016 

β) εφόσον δεν φόρτωσε , παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή δεν 

συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 14o: Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίµων  

α) Πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη 

Το πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του 

∆ήµου, στα οχήµατα και µηχανήµατα  αυτών, στο πρατήριο του Αναδόχου. Τυχόν έξοδα 

προετοιµασίας και µεταφοράς του πετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης σε 

προκαθορισµένο τόπο παράδοσης, πέραν του πρατηρίου αυτού, θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή 

υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια για κάθε είδος.  

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου τα 

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
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Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία 

καυσίµων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχηµάτων του ∆ήµου κατά 

προτεραιότητα. 

Ο κάθε προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 

πρακτικό  πρόβληµα  για  το ∆ήµο  και  την  αρµόδια  επιτροπή  παραλαβής  παράδοση  των  

παραπάνω υγρών καυσίµων. 

 

β) Πετρέλαιο θέρµανσης 

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στις κατά τόπους εγκαταστάσεις (λεβητοστάσια) 

και δεξαµενές των κτιρίων του ∆ήµου Λοκρών και των Νοµικών Προσώπων. Ο προµηθευτής θα 

ειδοποιείται µία (1) ηµέρα πριν την παράδοση για την ηµέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου 

θέρµανσης και θα είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, 

αφαιρουµένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. 

 

 

Για λόγους διατήρησης αρχείου, ο προµηθευτής θα παραδίδει στο Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος µηνιαίως αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων καυσίµων κινήσεως σε µορφή αρχείου 

microsoft excel (.xls) που θα περιέχει: αριθµό παραστατικού - ηµεροµηνία - ώρα - είδος καυσίµου - 

ποσότητα -πινακίδα οχήµατος. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση ο ∆ήµος 

διατηρεί το δικαίωµα να καθυστερήσει την εξόφληση των αντίστοιχων τιµολογίων για ανάλογο χρονικό 

διάστηµα. 

Επίσης θα καταθέτει στο Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, την ηµερήσια αναφορά από το 

τµήµα προστασίας καταναλωτή της ∆/νσης Εµπορίου και Τουρισµού του Κεντρικού Τοµέα της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που θα αναφέρει τη Μέση Λιανική Τιµή πώλησης κάθε είδους 

καυσίµων, για κάθε ηµέρα παράδοσης καυσίµων. 

δ) Λιπαντικά 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά το αργότερο πέντε (5) ηµέρες από την προφορική ή έγγραφη 

ειδοποίηση  της  Υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρεται  η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των 

ειδών στο χώρο που θα του υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα  µε τις εκάστοτε  ανάγκες  του ∆ήµου,  είναι  πιθανό  να µη χρειαστούν  να παραδοθούν  

στο σύνολό τους οι εκτιµούµενες ως µέγιστες ποσότητες ανά είδος. Συνεπώς, σε περίπτωση µη 

προµήθειας του συνόλου ή ενός  µέρους  της  αναγραφόµενης  στη  σύµβαση  ποσότητας  ενός  

είδους,  εφόσον  οι ανάγκες του ∆ήµου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της 

αντίστοιχης εκτιµούµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προµηθευτής δε δικαιούται να 

αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. 

 
 
 
Άρθρο 15ο: Φάκελος προσφορών ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ Λιπαντικών 

Στο φάκελο της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω: 

1. Υποβολή έγκρισης κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο παραγωγής τους 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο παράδοσης στην έδρα του ∆ήµου 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά θα παράγονται από πρωτογενείς πρώτες ύλες 

(βασικά - πρόσθετα). 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη χώρα παραγωγής των προσφεροµένων λιπαντικών. 
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6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Οικονοµικού Φορέα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης αποδέχεται τη 
διενέργεια χηµικών εξετάσεων, και θα παράσχει προς τούτο την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
(δοχεία, σφραγίδες κλπ). 

7. Τεχνικά φυλλάδια των προσφεροµένων ειδών. Ειδικότερα θα υποβληθεί το αντίστοιχο φύλλο 
προϊόντος µε τα τεχνικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά όπου επίσης θα δηλώνονται και η 
διάρκεια ζωής κάθε λιπαντικού (ώρες λειτουργίας ή χιλιόµετρα που µπορεί να διανύσει). 

 

 

 

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 20-11-2020 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 290.200,99€ 
(µαζί µε ΦΠΑ 24%) 
(253.806,99 € για καύσιµα και 
36.394,00 € για λιπαντικά 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :   35/2020 ΧΡΗΣΗ: 2021 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων   
……………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………
……………………………………………….……………….……………………………………………………………….…………………  
µε έδρα τ………………………..………………οδός ………………………………………..………………… αριθµ. ……..…..  
Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………  
  
     Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 
λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την προµήθεια 
των κάτωθι ειδών, µε τις ακόλουθες τιµές / ποσοστά έκπτωσης κατά περίπτωση: 
 

 

Α/Α ΟΜΑ∆Α 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)1 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Α 
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 98 ΟΚΤ. 

  

Β 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

  

Γ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  

 

Τα προσφερόµενα καύσιµα είναι από την εταιρεία : ………. ………………………………………………………… 

Αποδέχοµαι ότι ο ∆ήµος µπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα, ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χηµείο 

του Κράτους.  

…………………, ……… / ……… / ………… 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
 

Ο Προσφέρων 
(υπογραφή-σφραγίδα 

 

 

 

 

                                                           
1 Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί  των ενδεικτικών τιµών της µελέτης, αλλά επί της µέσης 

τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στην πόλη (ή νοµό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α. 
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ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑ∆Α ∆) 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(L) 
TIMH MON. 

(€/L) 
ΣΥΝ. ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40  600   

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20/50  800   

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 46 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 1.200   

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 68 PART III 
(ZF) ΧΩΡΙΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ 600   

5 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (EP) 
SAE 80W90  200   

6 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 10W30  100   

7 
ΛΑ∆Ι ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ TO-4 
SAE 30 100   

8 
ΛΑ∆Ι ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ & 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ATF 
DEXRON 3 100   

9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15/40  150   

10 ΛΑ∆Ι ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 320XP 150   

11 
ΛΑ∆Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
5/30 150   

12 ΓΡΑΣΟ NLGI 2 150   

13 AD BLUE 3.000   

14 Αντιψυκτικό συµπυκνωµένο 200   

15 Παραφλού 400   

    
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 

 

    ΦΠΑ  24%   

    ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
 
 

…………………, ……… / ……… / ………… 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
 

Ο Προσφέρων 
(υπογραφή-σφραγίδα) 
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