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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
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ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2016  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Στυλίδας λόγω του 

επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την οµάδα των καυσίµων, σύµφωνα µε την 

αριθµ. 80/2016  Α.Ο.Ε..  Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων για την µέση 

τιµή λιανικής πώλησης στον Νοµό Φθιώτιδας την Παρασκευή 3/6/2016. Οι ποσότητες των 

καυσίµων διαµορφώθηκαν βάσει των πραγµατοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούµενο 

διάστηµα και τυχόν ειδικών προβλέψεων, εφόσον αφαιρέθηκαν οι ποσότητες που έχουν ανατεθεί 

µε την αριθµ. 41/2016 και 81/2016 Α.Ο.Ε.. 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

Σύµφωνα µε την αρ. 3/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12-12-

2012(ΦΕΚΑ΄240), δηµοσιεύθηκε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το 

Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: 

«Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 
πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, 
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

Οι αναθέτουσες αρχές - δήµοι, περιφέρειες - οφείλουν εγκαίρως να ζητούν από τα νοµικά 
πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθµισης, τον προγραµµατισµό των αναγκών 
τους για το διάστηµα που θα αφορά η προς κατάρτιση σύµβαση, λαµβάνοντας  υπόψη και τις 
ποσότητες που πιθανόν θα αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς και 
την ανάληψη υποχρέωσης του διατάκτη του Π.∆./τος 113/2010, που θα αντιστοιχεί στη δαπάνη για 
τις προβλεπόµενες ανάγκες του κάθε νοµικού προσώπου.  

Στη συνέχεια, προγραµµατίζουν την προµήθεια τµηµατοποιώντας αυτή κατ΄ είδος και 
χωρικά κατά την κρίση τους, ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος, και δίνοντας δυνατότητα στους 
διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τµήµατα αυτά επιθυµούν. Οι επιτροπές 
διαγωνισµών και αξιολόγησης µπορούν να συγκροτούνται και µε συµµετοχή υπαλλήλων και των 
νοµικών προσώπων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, έκαστο  νοµικό πρόσωπο υπογράφει συµφωνητικό µε τον/τους ανάδοχο/ους, για τα 
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είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι΄ αυτό. Η εκτέλεση της σύµβασης κατά το µέρος που 
αφορά το νοµικό πρόσωπό γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του 
ΕΚΠΟΤΑ για τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα και του Π.∆/τος 118/2007 για τις 
περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα και τα λοιπά ΝΠ∆∆. Οι επιτροπές παραλαβής 
συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες διατάξεις.   

Η διαδικασία  για κάθε προµήθεια ( αποφάσεις και ενέργειες υπηρεσιών, αλλά και οργάνων 
κάθε φορέα), είναι η ακόλουθη: 

-  ο δήµος και τα νοµικά του πρόσωπα, προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας 
ποσότητες για το προς προµήθεια είδος, 

-  συντάσσεται µια ενιαία µελέτη, τµηµατοποιηµένη είτε χωρικά, είτε  κατ΄ είδος κλπ, κατά  
την κρίση τους, 

-  εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήµο και από κάθε νοµικό του 
πρόσωπο, 

-  το διοικητικό συµβούλιο κάθε νοµικού προσώπου, λαµβάνει απόφαση για την έγκριση 
διενέργειας της προµήθειας, στο τµήµα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο 
δήµο, 

-  το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου, έχοντας υπόψη την ενιαία µελέτη, τις αποφάσεις των 
διοικητικών συµβουλίων των νοµικών του προσώπων και τις σχετικές ΠΑΥ, λαµβάνει απόφαση για 
την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας, που αφορά τον ίδιο και τα νοµικά του 
πρόσωπα, 

-  το διοικητικό συµβούλιο κάθε νοµικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί 
στο τµήµα της προµήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήµο, 

-  η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των νοµικών 
προσώπων για τις δικές τους ψηφισµένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τµήµα 
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη µελέτη και καταρτίζει τους όρους της 
διακήρυξης. 

∆ιευκρινίζουµε, πως αν τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου έχουν υπόψη τους τη µελέτη, η 
απόφαση έγκρισης διενέργειας της προµήθειας και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, µπορούν να 
περιλαµβάνονται σε µία απόφαση, προς εξοικονόµηση χρόνου. 

Επίσης κατά το µεταβατικό στάδιο, που διανύουµε, αν ο δήµος ή κάποιο από τα νοµικά του 
πρόσωπα ή ιδρύµατα,  έχει ενεργή σύµβαση έως κάποια χρονική στιγµή εντός του έτους, θα πρέπει 
ο διαγωνισµός να γίνει για τους λοιπούς φορείς που έχουν τρέχουσες ανάγκες, αλλά µε τέτοιο 
τρόπο ώστε την επόµενη φορά να συµβαδίζουν όλοι οι φορείς χρονικά.» 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου. Οι ποσότητες και το είδος των καυσίµων που αναλογούν στις ανάγκες κάθε 
υπηρεσίας δόθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Στυλίδας. 

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 99.524,05 € µε Φ.Π.Α. 24%, 
η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Το ζητούµενο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης καθώς και η αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να 
καλύπτεται από τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα ΦΕΚ: 300 τεύχος Β /12-4-2001 και 
426 τεύχος Β/31-3-2000. Πιο συγκεκριµένα: 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. απόφαση  
514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ και 2) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’. 
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- Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. Απόφαση  
ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ και 2) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 

- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. 
απόφαση  467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 
ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β’. 
 

 

Ο Συντάξας 

Στυλίδα, 10/06/2016 

 

Χρήστος Τσαντίκος 

M.Sc. Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2016  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων. 

β) Το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τµηµατικά 

και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου θα γίνεται είτε από αντλία 

στην έδρα του ∆ήµου, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ επτά ( 7 ) 

χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου.  

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 99.524,05€, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

β) Της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

γ) Του Ν. 2286/1995. 

δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

ε) Το Π∆ 60/07 προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 

γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%),  του προϋπολογισµού 

της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της 

συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης των καυσίµων την 

ηµέρα παράδοσης στο νοµό Φθιώτιδας είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια 

της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των 

καυσίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 

ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίµων. 

Επειδή η παράδοση των ειδών  θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες του ∆ήµου, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοση των 

ειδών. Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 

από την παραλαβή των καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και 

προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 

προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των καυσίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο 
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ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε 

πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, ο δήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίµων ή στη 

µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από 

την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο ( 2 ) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε 

ποσότητας καυσίµου. 

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες 

της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ∆ήµου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 

αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε 

είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από τον χώρο εφοδιασµού και την 

αδυναµία του ∆ήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τµηµατική 

παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα του ∆ήµου, είτε από αντλία που θα 

βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ επτά ( 7 ) χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου. Το πετρέλαιο 

θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του ∆ήµου ή σε οποιοδήποτε άλλο δηµοτικό 

κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 

∆ήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 

αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων 

του κάθε είδους καυσίµου.  

Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 

προµήθεια καυσίµων είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που 

αναφέρονται µόνο για ένα είδος καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την 

ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης 

για κάθε είδος καυσίµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 

σχετικές παραγγελίες από το τµήµα προµηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη 

και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 

 

 
 

Ο Συντάξας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 

Χρήστος Τσαντίκος 
M.Sc. Τοπογράφος Μηχανικός 

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2016  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι µέσες τιµές λιανικής πώλησης καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη στις 
03-06-2016 σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Φθιώτιδας είναι: 

ΝΟΜΟΣ  
Αµόλυβδη 95 οκτ. Diesel Κίνησης Diesel Θέρµανσης 

Κατ’ οίκον 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 1,438 1,097 0,731 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1,160 0,885 0,590 

*Πηγή: http://www.fuelprices.gr/ 

Οι συνολικές ποσότητες και οι αντίστοιχες δαπάνες των υπό προµήθεια καύσιµων για όλο το 
∆ήµο Στυλίδας δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

1 
Αµόλυβδη  
βενζίνη 
95οκτ 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 5.270,06 1,160 6.113,27 

2 Πετρέλαιο  
κίνησης 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 81.574,50 0,885 72.193,43 

3 Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

∆ηµοτικά 
Καταστήµατα και 
Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Στυλίδας 

Λίτρα (lt) 3.312,93 0,590 1.954,63 

ΣΥΝΟΛΟ 80.261,33 

ΦΠΑ 24% 19.262,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 99.524,05 

 

 
Ο Συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος Τ.Υ.∆.Σ. 

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 
 

Χρήστος Τσαντίκος 
M.Sc. Τοπογράφος Μηχανικός 

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  29/2016  ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Στυλίδας» 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………...., οδός …………………., αριθµός 

……, ΑΦΜ………………..., ∆ΟΥ…………..., τηλέφωνο …………..……… fax ……………………..….... 

Τα προσφερόµενα είδη είναι από την εταιρεία:……………………………………………………… 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου Στυλίδας 
είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. 

 
ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Αµόλυβδη  βενζίνη 
95οκτ 

5.270,06 1,160 

…….…..%  
2. Πετρέλαιο  κίνησης 81.574,50 0,885 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 3.312,93 0,590 

 

1  Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των καυσίµων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιµών 

της µελέτης, αλλά επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στην 
έδρα του ∆ήµου. 

Αποδέχοµαι δε 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. 
 

Ο 

Προσφέρων 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2016  ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προδιαγραφές των κατωτέρω, καθώς τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά τους, 
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να 
υπάρχουν προσµίξεις από νερό ή άλλο καύσιµο. 

1. Βενζίνη Αµόλυβδη 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 
510/2004 ΦΕΚ 872/2007 και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 
τεύχος Β. Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
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Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για 
τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε CPV υπό τον 
αριθµητικό κωδικό 09132100-4, µε τίτλο «Αµόλυβδη βενζίνη». 

2. Πετρέλαιο κίνησης 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004 
Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 
τεύχος Β. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο 
θέρµανσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε CPV υπό 
τον αριθµητικό κωδικό 09134200-9, µε τίτλο «Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ». 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 
Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β,  β)στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 
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τεύχος Β και γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β. ). Το 
καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.) 

 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε 
CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 09135100-5, µε τίτλο «Πετρέλαιο θέρµανσης». 

 

Ο ∆ήµος Στυλίδας κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωµα να 
αποστέλλει δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές. 

 

 
 

Ο Συντάξας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 

Χρήστος Τσαντίκος 
M.Sc. Τοπογράφος Μηχανικός  

Στυλίδα, 10/06/2016 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2016  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Στυλίδας είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων, 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ µε αρ. 
510/2004 (ΦΕΚ 872 Β/2007) και της 
ΚΥΑ µε αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 
Β/2004). Σε καµιά περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη 
super ή νερό ή πετρέλαιο. Η 
αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα 
µε τις κρατικές προδιαγραφές 
(ΕΛ.∆.Α.). 

ΝΑΙ 
  

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της ΚΥΑ µε αρ.  514/2004 (ΦΕΚ 1490 
Β/2006) και της ΚΥΑ µε αρ. 291/2003 
(ΦΕΚ 332 Β/2004). Το πετρέλαιο 
κίνησης DIESEL πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
από νερό και φυσικά σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

ΝΑΙ 
  

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της ΚΥΑ µε αρ. Αριθ. 467/2002 (ΦΕΚ 
1531 Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 

ΝΑΙ 
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(ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ µε 
αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Το 
καύσιµο πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
(νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.) 

 

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη διακήρυξη. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι είναι 
υποχρεωτικό τα προσφερόµενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη 
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίµων που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή, σε πιο από τα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει µε την προσφορά 
του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις ζητούµενες από την παρούσα 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
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