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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Σφμφωνα με τθν αρ. 3/26-3-2013 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (ΨΕΚΑϋ240/2012),
δθμοςιεφκθκε Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, που κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013(ΨΕΚΑϋ18)
και θ οποία ςτο άρκρο 4, προβλζπει:« Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν, για
προμικειεσ α. τροφίμων, β. λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ και παρόχων των
ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ. πετρελαιοειδϊν και δ. φαρμάκων και αναλϊςιμου υγειονομικοφ
υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων,
πραγματοποιείται εφεξισ από τουσ οικείουσ Διμουσ.
Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει και αφορά τθν προμικεια:
1. υγρϊν καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ και πετρζλαιο κίνθςθσ) που κα χρθςιμοποιθκοφν
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ κίνθςθστων οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου των
υπθρεςιϊν του Διμου Αμφίκλειασ –Ελάτεια.
2. πετρελαίου κζρμανςθσ για τθ κζρμανςθ των Δθμοτικϊν Κτθρίων όλων των υπθρεςιϊν
και των Ραιδικϊν Στακμϊν του Διμου .
3. πετρελαίου κζρμανςθσ για τθ κζρμανςθ των Σχολικϊν ςυγκροτθμάτων των Ν.Ρ.Δ.Δ .:
α)«Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» και β)«Σχολικι Επιτροπι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» του Διμου.
4. λιπαντικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυντιρθςθ του ςτόλου των οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργου του Διμου.
Οι ποςότθτεσ των υπό προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και λιπαντικϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ
εκτιμικθκαν βάςθ τον υφιςτάμενο ςτόλο οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του
Διμου(αρικμόσ, τφποσ, ιπποδφναμθ, κ.α)
που ανικουν ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ
του(Κακαριότθτασ, Φδρευςθσ , Διοικθτικζσ, Τεχνικισκ.α) και με γνϊμονα τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των υπθρεςιϊν αυτϊν όπωσ ζχει καταγραφεί από τθ μζχρι ςιμερα λειτουργία τουσ.
Οι ποςότθτεσ πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου εκτιμικθκαν βάςει των
περςινϊν αναγκϊν τουσ και των Ν.Ρ.Δ.Δ. από τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ τουσ.
Για τθ ςφνταξθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ των καυςίμων (πετρζλαιο κίνθςθσ & βενηίνθσ)
τθσ παροφςασ μελζτθσ, χρθςιμοποιικθκε θ μζςθ τιμι τιμισ λιανικισπϊλθςθσ του πετρελαίου
κίνθςθσ και τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίωνςφμφωνα με το κακθμερινό δελτίο

επιςκόπθςθσ τιμϊν καυςίμων του Τμιματοσ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτον Νομό Ψκιϊτιδασ τθν Κυριακι 18/07/2021.
Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ επειδι κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ, δεν
καταγράφεται
κατανάλωςθ
ςτο
πετρζλαιο
κζρμανςθσ(από15-5-2021
ζωσ
15/10/21)χρθςιμοποιικθκε θ μζςθ τιμι λιανικισπϊλθςθσ που καταγράφθκε ςτο κακθμερινό
δελτίο επιςκόπθςθσ τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Τμιματοσ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτον Νομό Ψκιϊτιδασ τθν 30/4/2021.
Οι τιμζσ των λιπαντικϊν προιλκαν από ζρευνα τθσ υπθρεςίασ ςτο ελεφκερο εμπόριο.
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των265.274,72με Φ.Π.Α. 24%, θ οποία
προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό του διμου ζτουσ 2022 και
κα βαρφνει τουσ παρακάτω ΚΑΕ
:10.6643.0001,15.6643.0001,10.6641.0001,15.6641.0001,35.6644.0001,20.6641.0001,30.6641.
0001,25.6641.0001,(ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΤΙΘΟΕΑΣ)
10.6643.0002, 15.6643.0002, 15.6641.0002, 35.6644.0002, 20.6641.0002, 25.6641.0002,
30.6641.0002, (ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ)
10.6643.0003, 15.6643.0003, 10.6641.0003, 15.6641.0004,, 35.6644.0003, 15.6641.0003,
20.6641.0003, 25.6641.0003, 30.6641.0003, (ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΨΙΚΛΕΙΑΣ)
10.6641.0004,15.6641.0005, 20.6641.0004,25.6641.0004,30.6641.0004,35.6644.0004
(ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ)
Αντίςτοιχα τα Νομικά πρόςωπα του Διμου κα καλφψουν τθ δαπάνθ από τα ζςοδα τουσ,
ςφμφωνα με το πρακτικό 5/25-08-2021 τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(ΑΔΑ:ΫΘΑ8ΟΞ8Γ-ΔΓΗ) και το πρακτικό 7/25-8-2021 τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ του Διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ (ΑΔΑ:ΪΔΡΨΟΞ8Ψ-Ω2Ϊ).
Θπαροφςα μελζτθ αποςκοπεί ςτθν προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για ζνα ζτοσ (από 1-12022 ζωσ 31-12-2022).Τα προμθκευόμενα είδθ κα ικανοποιοφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
παροφςασ μελζτθσ,κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ που ιςχφουν με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία.
Στθν μελζτθ θ προμικεια των καυςίμων και λιπαντικϊν ζχει τμθματοποιθκεί ςε 6 Τμιματα:
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται τα:
ΣΜΉΜΑ 1: Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ)Δ.Ε.
Αμφίκλειασ .
ΤΜΘΜΑ 2:Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ) Δ.Ε.
Σικορζασ.
ΣΜΗΜΑ 3: Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ Δ.Ε.
Ελάτειασ .
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται τα:
ΣΜΗΜΑ 4: Πετρζλαιο κζρμανςθσ Πρωτοβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ Διμου
ΣΜΗΜΑ 5: Πετρζλαιο κζρμανςθσ Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ Διμου και
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται το:
ΣΜΗΜΑ 6: Λιπαντικά Διμου Αμφίκλειασ Ελάτειασ.
Θ παροφςα προμικεια κα ανατεκεί:
1)με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμισ μόνο για
τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑΑ ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΕΛΑΣΕΙΑ(Σμιματα1,2,3) και τθσ ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ (Σμιματα 4,5).

2) με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του ν. 4412/2016 θΟΜΑΔΑ Γ:
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ (Τμιμα 6) κατ' εφαρμογι τθσ παρζκκλιςθσ τθσ
παρ. 10 του άρκρου 6 του ν. 4412/2016, δεδομζνου ότι:
α) αυτι αποτελεί ςαφϊσ οριςμζνο μεμονωμζνο τμιμα τθσ ςυνολικισ προμικειασ,
β) θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.969,20€χωρίσ ΨΡΑ 24% και κατά
ςυνζπεια δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ανϊτατο ποςό των 80.000,00 € και
γ) θ ωσ άνω εκτιμϊμενθ αξία του κατά παρζκκλιςθ ανατικζμενου τμιματοσ ΟΜΑΔΑ Γ:
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ (Τμιμα 6) υπολείπεται του ανϊτατου επιτρεπτοφ
ποςοςτοφ 20% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ προμικειασ που ανζρχεται ςτο ποςό
των265.274,72 €ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24% .
Και τοφτο διότι, θ παρ. 10 του άρκρου 6 του ν. 4412/2016 ειςάγει παρζκκλιςθ από τον κανόνα
που επιβάλλουν οι παράγραφοι 8 και 9 του εν λόγω άρκρου, ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ ςφμβαςθσ, ςτθν περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ αυτισ ςε τμιματα.
Ειδικότερα, ςτθν ωσ άνω παρ. 10 ορίηεται ότι «Κατά παρζκκλιςθ από τα προβλεπόμενα ςτισ
παραγράφουσ 8 και 9, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν ςυμβάςεισ για
μεμονωμζνα τμιματα κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Βιβλίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
εκτιμϊμενθ αξία μόνο του τμιματοσ, εφόςον αυτι, χωρίσ ΦΠΑ, είναι μικρότερθ από 80.000
ευρϊ για προμικειεσ ι υπθρεςίεσ ι από 1.000.000 ευρϊ για ζργα. Πάντωσ, θ ςυνολικι αξία
των τμθμάτων που ανατίκενται με αυτόν τον τρόπο, δεν πρζπει υπερβαίνει το 20 % τθσ
ςυνολικισ αξίασ όλων των τμθμάτων ςτισ οποίεσ ζχει διαιρεκεί το προτεινόμενο ζργο, θ
προτεινόμενθ απόκτθςθ ομοιογενϊν αγακϊν ι θ προτεινόμενθ παροχι υπθρεςιϊν.»
Θ ωσ άνω διάταξθ λοιπόν επιτρζπει τθν ανάκεςθ ενόσ τμιματοσ ι περιςςοτζρων επιμζρουσ
τμθμάτων, με τθ διαδικαςία που υπαγορεφει θ εκτιμϊμενθ αξία του ςυγκεκριμζνου/νων
τμιματοσ/των και όχι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία (προχπολογιςμόσ) τθσ ςφμβαςθσ, κατά
παρζκκλιςθ από τον γενικό κανόνα που επιβάλλουν οι παρ. 8 και 9 του άρκρου 6. (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.
Κατευκυντιρια οδθγία 25/4577/28.08.2020).
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίουδθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :
CPV ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ
09134200-9

CPV ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ

09135100-5

CPV ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

09132100-4

CPV ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ

09211000-1
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2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ και οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των υπό προμικεια καυςίμων και
λιπαντικϊν για όλο το Διμο Αμφίκλειασ - Ελάτειασ δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΕΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ(€)

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

16.755

1,373

23.011,10

2

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

98.065

1,137

111.509,40

3

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

37.500

0,786

29.485,89

4

ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ

5

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ
Ν.Ρ.Δ.Δ.

12.969,20

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

47.000

0,786

36.955,65

ΣΥΝΟΛΟ

213.931,23

ΨΡΑ 24%

51.343,49

265.274,72

Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ και οι αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ δαπάνεσ των υπό προμικεια
καυςίμων και λιπαντικϊν ανά τμιμα και φορζα δίνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ 1: ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

7.345

1,373

10.087,53

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

45.470

1,137

51.703,79

3

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

14.000

0,786

11.008,06

ΣΥΝΟΛΟ

72.799,38

ΨΡΑ (24%)

17.471,85

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1

90.271,24

ΣΜΗΜΑ 2: ΔΕ ΣΙΘΟΡΕΑ
Α/Α

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΕΙΔΟ

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2
3

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

4.700

1,373

6.454,92

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

34.760

1,137

39.525,48

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

11.500

0,786

9.042,34

ΣΥΝΟΛΟ

55.022,74

ΨΡΑ (24%)

13.205,46

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2

68.228,20

ΣΜΗΜΑ 3: ΔΕ ΕΛΑΣΕΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2
3

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ(€)

4.710

1,373

6.468,65

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

17.835

1,137

20.280,12

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

12.000

0,786

9.435,48

ΣΥΝΟΛΟ

36.184,26

ΨΡΑ (24%)

8.684,22

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3

44.868,48

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ 4:ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Α/Α
1

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

24.000

0,786

18.870,97

ΨΡΑ (24%)

4.529,03

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 4

23.400,00

ΕΙΔΟ
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΣΜΗΜΑ 5:ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Α/Α
1

ΠΟΟΣΗΣΑ
(LT)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ(€)

23.000

0,786

18.084,68

ΨΡΑ (24%)

4.340,32

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 5

22.425,00

ΕΙΔΟ
ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ 6: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ
Α/Α

1

2

3
4
5
6
7
8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
Λιπαντικά
πετρελαιοκινθτιρων 10/40
Συνκετικό ΣΥΣΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤ ι
20ΛΙΤ
Λιπαντικά
πετρελαιοκινθτιρων 0/30
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ ι 4ΛΤ
Λιπαντικά
πετρελαιοκινθτιρων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15/40 20ΛΙΤ
Λιπαντικά υδραυλικϊν 46
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
Λιπαντικά υδραυλικϊν 68
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
Λιπαντικά υδραυλικϊν 10-30
TRAN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
Λιπαντικά υδραυλικϊν SAE-10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΘ ΑΥΤΟΜΑΤΫΝ
ΚΙΒΫΤΙΫΝ DEXRON
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 LIT

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΕ
ΜΕΣΡΗΗ
(LT)

ΣΙΜΗ/ΛΙΣΡΟ
(€)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΛΙΤΑ

350

6,00

2100,00

ΛΙΤΑ

50

6,80

340,00

ΛΙΤΑ

200

4,80

960,00

ΛΙΤΑ

600

3,50

2100,00

ΛΙΤΑ

550

3,60

1980,00

ΛΙΤΑ

80

5,00

400,00

ΛΙΤΑ

200

2,90

580,00

ΛΙΤΑ

80

4,99

399,20

9
10
11
12
13
14
15
16

ΛΑΔΙ ΜΙΞΕΫΣ ςυςκευαςία 200
ml
ΒαλβολίνθΝο 80-90
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
ΒαλβολίνθΝο 85-140
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
ΒαλβολίνθΝο 75-80
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
ΓΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ EP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5ΚΙΛΑ
ΑD μπλοφ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt
(δοχεία με ρουξοφνι)
ΑΝΤΙΪΥΚΤΙΚΟ PARAFLU
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ
ΑΝΤΙΪΥΚΤΙΚΟ ANTIFREEZE
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΙΤ

ΘΕΫΘΘΘΚΕ
Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΟΥΜΡΘΣ
ΤΟΡΟΓΑΨΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ Ρ.Ε.
.

ΛΙΤΑ

70

2,00

140,00

ΛΙΤΑ

50

4,20

210,00

ΛΙΤΑ

20

5,50

110,00

ΛΙΤΑ

50

6,00

300,00

ΚΙΛΑ

50

7,00

350,00

ΛΙΤΑ

2200

1,00

2200,00

ΛΙΤΑ

200

3,00

600,00

ΛΙΤΑ

50

4,00

200,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.969,20

ΨΡΑ (24%)

3.112,61

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 6

16.081,81

ΑΜΨΙΚΛΕΙΑ1/10/2021
Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΩΥΣΙΚΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
Ρ.Ε ΓΕΫΡΟΝΟΣMSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Π.Ε. ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ -ΕΛΑΣΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

3.ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμικειασ
Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν του Διμουπου κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων
ζργου, τθν κζρμανςθ των Δθμοτικϊν Κτθρίων των υπθρεςιϊν και των Σχολικϊν κτιρίων του
Διμου, κακϊσ και τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τα Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου
Αμφίκλειασ-Ελάτειασ (Ρρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι από 01/01/2022 για
ζνα ζτοσ.
Ο Διμοσ Αμφίκλειασ – Ελάτειασ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων
και των δαπανϊν που αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ εφόςον δεν κρικεί
ςκόπιμο.
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των265.274,72 με Φ.Π.Α. 24%, θ
οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό του διμου Αμφίκλειασ
Ελάτειασ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και από τα ζςοδα των Νομικϊν προςϊπων του Διμου
ςφμφωνα με το πρακτικό 5/25-08-2021τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
και το πρακτικό 7/25-8-2021 τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του
Διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ.
Στθν μελζτθ θ προμικεια των καυςίμων και λιπαντικϊν ζχει τμθματοποιθκεί ςε 6 Τμιματα:
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται τα:
ΣΜΉΜΑ 1: Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ)Δ.Ε.
Αμφίκλειασ .
ΤΜΘΜΑ 2: Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ) Δ.Ε.
Σικορζασ.
ΣΜΗΜΑ 3: Καφςιμα (Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο κίνθςθσ, Πετρζλαιο Θζρμανςθσ Δ.Ε.
Ελάτειασ .
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται τα:
ΣΜΗΜΑ 4: Πετρζλαιο κζρμανςθσ Πρωτοβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ Διμου
ΣΜΗΜΑ 5: Πετρζλαιο κζρμανςθσ Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ Διμου και
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑςτθν οποία περιλαμβάνονται το:

ΣΜΗΜΑ 6: Λιπαντικά Διμου Αμφίκλειασ Ελάτειασ.
Θ παροφςα προμικεια κα ανατεκεί:
1)με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμισ μόνο για τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΘΜΟΥ ΑΜΨΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ(Τμιματα
1,2,3) και τθσ ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ
(Σμιματα
4,5)ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ
249.192,92€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24%.
Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ (όλα
τα τμιματα) ι για κάκε τμιμα ξεχωριςτάαλλά για το ςφνολο των ειδϊν και ποςοτιτων του
κάκε τμιματοσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίουδθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):1.ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ CPV:09134200-9, 2.ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΗCPV: 09135100-5, 3.ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV:09132100-4
2) με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του ν. 4412/2016 θΟΜΑΔΑ Γ:
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ (Τμιμα 6) κατ' εφαρμογι τθσ παρζκκλιςθσ τθσ
παρ. 10 του άρκρου 6 του ν. 4412/2016,ΣΤ’ προχπολογιςμοφ 16.081,81€ ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΨΡΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ιςχφουςεσ Διατάξεισ
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των παρακάτω
νομοκετθμάτων όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ Α/87/07.06.2010 ')
του Ν.3463/2006 (Α’ 114)«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»
του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι
Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”.
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,

του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ
ιςχφει τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων »
τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)
Τισ διατάξεισ του άρκρου4 τθσ από 12/12-12-12 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου
πουδθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ 240 Α/12-12-2012 και κυρϊκθκε με το άρκρο 48 του Ν. 4111/2013
Τισ διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΨΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ

πετπελαιοειδών και άλλερ διατάξειρ»
Τθν απόφαςθ του Ανωτάτου Ωθμικοφ Συμβουλίου 355/2000 «Ρετρζλαιο
κίνθςθσπροδιαγραφζσ και μζκοδοι ζλεγχου» (ΨΕΚ Β’ 410/11-4-2001).
Τθν απόφαςθ του Ανωτάτου Ωθμικοφ Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδθ
βενηίνθπροδιαγραφζσ και μζκοδοι ζλεγχου» (ΨΕΚ Β’ 410/11-4-2001).
τθν αρ. 3/26-3-2013 εγκφκλιο του
Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτισ 12122012(ΨΕΚΑϋ240), δθμοςιεφκθκε Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, που κυρϊκθκε με το
Ν.4111/2013(ΨΕΚΑϋ18) .
-Τθν υπ’ αρικμ.5/25-08-2021απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ςχολικισ επιτροπισ
των ςχολικϊν μονάδων τθσ Α’/κμιασεκπαίδευςθσ ΑΔΑ: ΫΘΑ8ΟΞ8Γ-ΔΓΗ.
-Τθν υπ’ αρικμ. 7/25-8-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ςχολικισ επιτροπισ
των ςχολικϊν μονάδων τθσ Β’/κμιασ εκπαίδευςθσ: ΑΔΑ: ΪΔΡΨΟΞ8Ψ-Ω2Ϊ.
- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά
τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.)
και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά,
Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν
αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο υμβατικά τεφχθ
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
1) για τθν ΟΜΑΔΑ Α και τθ ΟΜΑΔΑ Β
α) Διακιρυξθ δθμοπραςίασ.
β) Ρροχπολογιςμόσ και τιμολόγιο τθσ προςφοράσ.
γ) Συγγραφι υποχρεϊςεων
δ) Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
2) για τθν ΟΜΑΔΑ:Γ (ΛΙΡΑΝΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΑΜΨΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ), ΤΜΘΜΑ 6όλα τα ζγγραφα που
προβλζπονται ςτο ν. 4412/2016 για τθ διαδικαςία τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ
ΑΡΘΡΟ 4ο Κριτιριο Ανάκεςθσ

Α. Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια καυςίμων ΟΜΑΔΑΣ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΘΜΟΥ ΑΜΨΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ(Τμιματα 1,2,3) και τθσ ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ (Σμιματα 4,5) κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα θ
οποία κα δοκεί με ποςοςτό ζκπτωςθσ, χωρίσ περιοριςμό των τμθμάτων που μπορεί να
ανατεκοφν ςε ζναν προςφζροντα.
Β. Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια λιπαντικϊν (Τμιμα 6) κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ
απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σιμι Προςφοράσ - τακερότθτα τιμϊν
Α.Θ τιμι προςφοράσ για τθν προμικεια καυςίμων ΟΜΑΔΑΣ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΘΜΟΥ ΑΜΨΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ(Τμιματα 1,2,3) και τθσ ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ (Σμιματα 4,5) κα δοκεί με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό
(%)επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Γενικι
Γραμματεία Εμπορίου & Ρροςταςίασ Καταναλωτι) για τον Νομό Ψκιϊτιδοσ
(www.fuelprices.gr),κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ και πετρζλαιο
κζρμανςθσ).
Το ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 63 του Ν. 4257/2014.
Β.Το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ προςφοράσ για τα καφςιμα κα είναι ςτακερό και αμετάβλθτο κακ'
όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για κανζνα
λόγο.
ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ
Α. Οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό για τα τμιματα τθσ ΟΜΑΔΑΣ
Α και τθσ ΟΜΑΔΑΣ Β οφείλουν να προςκομίςουν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που κα
αναλογεί ςε ποςοςτό 2% (δφοτοισ εκατό)τθσεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ μελζτθσ,εφ' όςον ο
προςφζρων ςυμμετζχει για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (ςφνολο τμθμάτων).Σε
περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, του/των προςφερομζνου/ων
τμιματοσ/τμθμάτων.
Β. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασςτον οποίο κα γίνει θ
κατακφρωςθ τθσ προμικειασείναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολιτο φψοσ τθσ
οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ
παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ.
Γ. Για τα είδθ τθσ ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Σμιμα 6) κα πραγματοποιθκεί απόφαςθ Δθμάρχου
Απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο Σόποσ – Σρόποσ Παράδοςθσ ειδϊν

Επειδι ο Διμοσ αδυνατεί να αποκθκεφςει ποςότθτεσ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ, ο
προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να παραδίνει τμθματικά τα καφςιμα είτε από πρατιριοαντλία δικό του ι ςυνεργαηόμενο ςτθν ζδρα κάκε Δθμοτικισ Ενότθτασ (Κ. Τικορζα, Αμφίκλεια,
Ελάτεια), είτε από πρατιριο-αντλία δικό του ι ςυνεργαηόμενο εντόσ των ορίων του Διμου το
οποίο δεν κα απζχει περιςςότερο από επτά (7) χιλιόμετρα από τισ ζδρεσ των Δθμοτικϊν
Ενοτιτων του Διμου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικάωσ εξισ:
α. Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου και
του κάκε Ν.Ρ.Δ.Δ., με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι, από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ από τθν αρμόδια Υπθρεςία
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σο πετρζλαιο κίνθςθσ και θ βενηίνθ αμόλυβδθ για τα οχιματα και μθχανιματα του Διμου κα
παραδίδονται άμεςα μετά τθ λιψθ τθσ ζγγραφθσ εντολισ:
 κακθμερινά ςτο πρατιριο του αναδόχου, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςισ του,
Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ για τα κτίρια κα παραδίδεται μετά τθνζγγραφθ παραγγελία, με
προκεςμία παράδοςθσ εντόσ δφο το πολφ θμερϊν από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Ψορζα
Υλοποίθςθσ τθσ προμικειασκαι ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων
(τουλάχιςτον μία μζρα πριν) ςτον ανάδοχοςτισ δεξαμενζσ των κτιρίων των φορζων, ιτοι:
- Στα κτίρια των υπθρεςιϊν τθσ ΔΕ Αμφίκλειασ του διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ,
- Στα κτίρια των υπθρεςιϊν τθσ ΔΕ Τικορζασ του διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ
- Στα κτίρια των υπθρεςιϊν τθσ ΔΕ Ελάτειαστου διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ
- Στα κτίρια του Νομικοφ Ρροςϊπου «Σχολικι Επιτροπι Αϋ/Βακμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου
Αμφίκλειασ –Ελάτειασ»,
- Στα κτίρια του Νομικοφ Ρροςϊπου «Σχολικι Επιτροπι Βϋ/Βακμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου
Αμφίκλειασ –Ελάτειασ».
Οι παραδόςεισ των υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσκα γίνονται με βυτιοφόρο του Προμθκευτι,
ςτισ δεξαμενζσ των κτιρίων τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ για τθν οποία προορίηονται με δικι του
δαπάνθ, ενϊ κα λαμβάνεται κάκε μζριμνα, ζτςιϊςτε θ εκφόρτωςθ των βυτιοφόρων
αυτοκινιτων να γίνεται αμζςωσ και χωρίσ κακυςτεριςεισ.
β. Η παράδοςθ των λιπαντικϊνκα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ.
γ.Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται
ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των
ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου.
ΑΡΘΡΟ 8ο Αντικατάςταςθ –απόρριψθ ειδϊν
Α. Ο κάκε προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα καφςιμα που κα
προμθκεφςει κα ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν, των
χαρακτθριςτικϊν, και τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ
απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κ.λ.π. και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά
για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν δφναται
να διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) μακροςκοπικι εξζταςθ, ι (β) χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ. Μετά το πζρασ των ελζγχων θ
επιτροπι παραλαβισ κα ςυντάξει οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ (ι απόρριψθσ) του υλικοφ.
Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του υλικοφ από τθν επιτροπι παραλαβισ, εφαρμόηονται τα
προβλεπόμενα ςτο αρ. 208 του ν. 4412/2016.

Εφόςον προκφψει ακαταλλθλότθτα των καυςίμων ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ
αντικατάςταςθ αυτϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προβεί μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ
από τθν ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ τθσ τυχόν ακατάλλθλθσ ποςότθτασ, ο Διμοσ,
δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να προβεί ςτθν απόρριψθ των καυςίμων ι ςτθ μείωςθ του
τιμιματοσ. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό κα εγκρίνει με απόφαςι τθσ θ Οικονομικι Επιτροπι.
Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου καυςίμου επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό
εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ
αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε από το ακατάλλθλο προϊόν.
Β.Τα προσ προμικεια λιπαντικά κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ (από Β’ εξαμινου 2021
και μετά). Κάκε προςφερόμενοσ τφποσ λιπαντικοφ (λάδια, γράςα) κα ςυνοδεφεται από
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ, και πιςτοποιθτικό εταιρείασ από το Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ,
επί ποινισ αποκλειςμοφ. Θ προςφορά κα διευκρινίηει τα τυπικά χαρακτθριςτικά των
λιπαντικϊν όςο αφορά τθ χριςθ τουσ (διάρκεια ηωισ, ειδικό βάροσ, ιξϊδεσ, ςθμείο ροισ,
ανάφλεξθσκλπ.).
ΑΡΘΡΟ 9ο Σροποποίθςθ φμβαςθσκατά τθ διάρκειά τθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ ειδϊν
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
Α)Τθν παράταςθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των υλικϊν ςφμφωνα με τισ
προχποκζςεισ τωνάρκρων 206 και 132 τουν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Ριτρεσ
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ μποροφν να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
185 και 160 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Διμου ι ςε ανωτζρα βία θ
προκεςμία παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα
του Διμου, ι από ανωτζρα βία κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δεν δικαιοφται καμιά
αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι.
Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ
προαναφερκείςθσ προκεςμίασ, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου με ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ του Διμου,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΑΡΘΡΟ 11ο: (Λοιπζσ διατάξεισ)
 Ατυχιματα, ηθμιζσ, φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα, βαρφνουν τον ανάδοχο χωρίσ καμιά
ευκφνθ και υποχρζωςθ του Διμου. Τον ίδιο βαρφνει και θ κράτθςθ 2% υπζρ
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
 Αρμόδια για επίλυςθ οιανδιποτε διαφορϊν που τυχόν κα προκφψουν ςε
οποιαδιποτε φάςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, είναι τα Δικαςτιρια τθσ Λαμίασ.
Κ.ΤΙΘΟΕΑ 1/10/2021
ΘΕΫΘΘΘΚΕ
Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΟΥΜΡΘΣ
ΤΟΡΟΓΑΨΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ Ρ.Ε.

ΩΥΣΙΚΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
Ρ.Ε ΓΕΫΡΟΝΟΣMSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Π.Ε. ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ -ΕΛΑΣΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

4.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Οι προδιαγραφζσ των κατωτζρω, κακϊσ τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά τουσ,
κακορίηονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν πρζπει να
υπάρχουν προςμίξεισ από νερό ι άλλο καφςιμο.
1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ
Για τθν αμόλυβδθ βενηίνθ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν Υ.Α.147/2015/2016
(ΨΕΚ293 Β/12-02-2016). Ενδεικτικά αναφζρονται οι κατωτζρω :
Προδιαγραφζσ για βενηίνεσ του εμπορίου με μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε οξυγόνο 2,7% m/m
που χρθςιμοποιοφνται από οχιματα με κινθτιρεσ επιβαλλόμενθσ ανάφλεξθσ.
Ραράμετροσ (1)

Μονάδα

Πρια (2)

Ελάχιςτο

Μζγιςτο

Ερευνθτικόσ αρικμόσ οκτανίου,
RON (3)

95,0

-

Ρεριεκτικότθτα ςε μόλυβδο

mg/l

5,0

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 oC

Ρεριεκτικότθτα ςε κείο

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014
mg/kg

-

10,0

Ρεριεκτικότθτα ςε μαγγάνιο

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ

mg/l

-

2 (από 1/1/2014)

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ
(3 ϊρεσ ςτουσ
50oC)

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014
Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Εμφάνιςθ από οπτικι
παρατιρθςθ ςε κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ

Βλζπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of
2,7 % (m/m)» του προτφπου ΕΛΟΤ EN 228:2014

Ρεριεχόμενα κομιϊδθ

Ρεριεκτικότθτα
υδρογονανκράκων ςε
Ολεφίνεσ

και Αρωματικά

%
(v/v)

18,0
35,0

Ρεριεκτικότθτα ςε βενηόλιο

%
(v/v)

-

1,0

Ρεριεκτικότθτα ςε οξυγόνο

% m/m

-

2,7

-

3,0

Οξυγονοφχεσ ουςίεσ

%
(v/v)

- Μεκανόλθ (πρζπει να
προςτίκενται ςτακεροποιθτζσ)
-

Αικανόλθ (μπορεί να χρειάηεται θ
προςκικθ ςτακεροποιθτϊν)

-

Ιςοπροπυλικι αλκοόλθ
5,0%

-

Ιςοβουτυλικι αλκοόλθ

-

Τριτοτανισβουτυλικι αλκοόλθ

-

Αικζρεσ με 5 ι
περιςςότερα άτομα άνκρακα
ανά μόριο
-

Τα ποςοςτά
ανάμιξθσ και
όγκο υπακοφουν
ςτον περιοριςμό τθσ
μζγιςτθσ
περιεκτικότθτασ ςε
οξυγόνο 2,7%

Άλλεσ οξυγονοφχεσ
ενϊςεισ
(4)
Σθμείωςθ: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ
ςυμπεριλαμβανομζνων των τροποποιιςεων τθσ.

(1) Οι παράμετροι μετροφνται ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ δοκιμϊν που κακορίηονται ςτο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμϊν που αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
228:2014 αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται
αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ αντικατάςταςθ τθσ αντίςτοιχθσ
μεκόδου του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι παρζχει
τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια (ορκότθτα και πιςτότθτα) με τθν αναλυτικι μζκοδο που
αντικακιςτά.
(2) Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον κακοριςμό
των οριακϊν τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ΕΛΟΤ EN ISO 4259:2006 «Ρροϊόντα
πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ μεκόδουσ
δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ ζχει λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ διαφορά 2R
άνω του μθδενόσ (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα αποτελζςματα των μεμονωμζνων
μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο ΕΛΟΤ EN ISO
4259:2006.
(3) Συντελεςτισ διόρκωςθσ 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτζλεςμα κατά τον
υπολογιςμό του RON ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 98/70/ΕΚ όπωσ
τροποποιικθκε από τισ οδθγίεσ 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ
(4) Άλλεσ μονο-αλκοόλεσ και αικζρεσ με τελικό ςθμείο ηζςεωσ που δεν υπερβαίνει εκείνο
που αναφζρεται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228:2014.

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον αρικμθτικό
κωδικό 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδθ βενηίνθ».

2. Πετρζλαιο κίνθςθσ
Για το πετρζλαιο κίνθςθσ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν Υ.Α.514/2004/2006
(ΨΕΚ 1490 Β/9-10-2006) όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθ Υ.Α.460/2009/2010 (ΨΕΚ 67 Β/28-12010) όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν Υ.Α. 117/2014/2015 (ΨΕΚ 921 Β/21-052015).Ενδεικτικά αναφζρονται οι κατωτζρω :
Για το πετρζλαιο κίνθςθσ που διατίκεται ςτθν ελλθνικι επικράτεια εφαρμόηονται οι
προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι δοκιμϊν που καταγράφονται ςτον Ρίνακα 1 τθσ παροφςασ.
Πίνακα 1: Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν
Παράμετροσ

Όρια (1)

Μονάδα
Ελάχιςτο

Αρικμόσ κετανίου (3)
Δείκτθσ κετανίου

Μζκοδοσ (2)

Μζγιςτο

51,0

-

EN ISO 5165

46,0

-

EN ISO 4264
EN ISO 3405

Απόςταξθ
- ςυμπφκνωμα ςτουσ
250oC

% (v/v)

-

65

- ςυμπφκνωμα ςτουσ
350oC

% (v/v)

85

-

oC

-

360

kg/m3

820

845

- ςυμπφκνωμα 95%
(v/v) ςτουσ(4)
Ρυκνότθτα ςτουσ 15oC

EN ISO 3675 (5)
EN ISO 12185

Ρολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνκρακεσ (6)
Ρεριεκτικότθτα ςε
μεκυλεςτζρεσ λιπαρϊν
οξζων (8)

% m/m

% (v/v)

-

11

-

7

ΕΝ 12916

ΕΝ 14078

Ρεριεκτικότθτα ςε
κείο(9)

mg/kg

-

350

ΕΝ ISO 20846

(μζχρι

ΕΝ ISO 20847 (10)

31.12.2004) ι
50

ΕΝ ISO 20884

10

ΕΝ ISO 20846 ΕΝ ISO
20884

oC

55

-

ΕΝ ISO 2719

Ανκρακοφχο
υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματοσ
αποςτάξεωσ)

% m/m

-

0,30 (11)

ΕΝ ISO 10370

Τζφρα

% m/m

-

0,01

ΕΝ ISO 6245

Νερό

mg/kg

-

200

ΕΝ ISO 12937

Αιωροφμενα
ςωματίδια

mg/kg

-

24

ΕΝ 12662

Διάβρωςθ
χάλκινου
ελάςματοσ (3
ϊρεσ ςε 50
oC)

Διαβάκμιςθ

Σθμείο ανάφλεξθσ

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ

Κλάςθ 1

ΕΝ ISO 2160

g/m3

-

25

ΕΝ ISO 12205

μm

-

460

ΕΝ ISO 12156-1

mm2/s

2,00

4,50

EN ISO 3104

Λιπαντικότθτα,
διορκωμζνθ
διάμετροσ
φκοράσ
ςφαιριδίου
(wsd 1,4) ςτουσ
60°0
Ιξϊδεσ ςτουσ 40°0

Σθμείωςθ: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμιςμζνεσ αναφζρονται ςτθν οδθγία 98/70/ΕΚ και ςτθν
τροποποίθςι τθσ 2003/17/ΕΚ.

(1)

τιμζσ που αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι είναι «αλθκείσ τιμζσ». Κατά τον κακοριςμό των οριακϊν
τιμϊν τουσ εφαρμόςτθκαν οι όροι του ISO 4259 «Ρροϊόντα πετρελαίου - Κακοριςμόσ και εφαρμογι

δεδομζνων ακριβείασ ςχετικά με τισ μεκόδουσ δοκιμισ», ενϊ ςτον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ ζχει
λθφκεί υπόψθ μία ελάχιςτθ διαφορά 2R άνω του μθδενόσ (R = αναπαραγωγιμότθτα). Τα
αποτελζςματα των μεμονωμζνων μετριςεων ερμθνεφονται βάςει των κριτθρίων που
περιγράφονται ςτο ISO 4259.
(2)

Μζκοδοι δοκιμϊν είναι εκείνεσ που κακορίηονται ςτο ΕΝ 590:2013. Είναι δυνατόν να κεςπίηεται
αναλυτικι μζκοδοσ θ οποία κακορίηεται ειδικά προσ αντικατάςταςθ του προτφπου ΕΝ 590:2013,
εφόςον μπορεί να αποδειχκεί ότι θ νζα μζκοδοσ παρζχει τουλάχιςτον τθν ίδια ακρίβεια και
τουλάχιςτον το ίδιο επίπεδο πιςτότθτασ με τθν αναλυτικι μζκοδο που αντικακιςτά.

(3)

Σε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ, για τον προςδιοριςμό του αρικμοφ κετανίου μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ζγκυρεσ εναλλακτικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ διακζτουν ζγκυρθ διλωςθ αξιοπιςτίασ,
ςε ςυμφωνία με το EN ISO 4259 και για τισ οποίεσ υπάρχει τεκμθριωμζνθ αξιοπιςτία τουλάχιςτον
ίςθ με αυτι τθσ μεκόδου αναφοράσ EN ISO 5165. Το λαμβανόμενο από εναλλακτικι μζκοδο
αποτζλεςμα να ζχει ςχζςθ με το αποτζλεςμα τθσ μεκόδου αναφοράσ δυνάμενθ να αποδειχκεί.

(4)

Για τον υπολογιςμό του δείκτθ κετανίου είναι απαραίτθτα και τα αποςτάγματα 10%, 50%, 90% v/v.

(5)

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ κα χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ EN ISO 3675

(6)

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ορίηονται ωσ πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνκρακεσ το ςφνολο των περιεχόμενων αρωματικϊν υδρογονανκράκων μείον τουσ
περιεχόμενουσ μονοαρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ, όταν και οι δυο προςδιορίηονται με τθ μζκοδο
ΕΝ 12916.

(7)

Θ μζκοδοσ ΕΝ 12916 δεν είναι δυνατόν να διαχωρίςει πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ
υδρογονάνκρακεσ και μεκυλεςτζρεσ λιπαρϊν οξζων.

(8)

Οι μεκυλεςτζρεσ λιπαρϊν οξζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ
14214.

(9)

Σφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 1 τθσ αποφ. ΑΩΣ 291/2003 το αργότερο από τθν 1θ
Ιανουαρίου 2005, πρζπει να διατίκεται ςτθν αγορά και να είναι διακζςιμο ςε κατάλλθλα ιςόρροπθ
γεωγραφικι βάςθ, ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ντίηελ με μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε κείο 10mg/kg.
Επιπλζον, και με τθν επιφφλαξθ τθσ επανεξζταςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 9 παράγραφοσ 1 τθσ
οδθγίασ 2003/17/ΕΚ, μζχρι τθν 1θ Ιανουαρίου 2009, όλα τα καφςιμα ντίηελ που διατίκενται ςτθν
αγορά, ςτθν ελλθνικι επικράτεια, πρζπει να ζχουν μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε κείο 10 mg/kg.

(10) Σε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ θ μζκοδοσ ΕΝ ISO 20847 δεν είναι κατάλλθλθ ωσ μζκοδοσ αναφοράσ.
(11) Το

όριο του ανκρακοφχου υπολείμματοσ (0,3% m/m μζγιςτο) ιςχφει για πετρζλαιο ςτο οποίο δεν
ζχει γίνει προςκικθ βελτιωτικοφ καφςεωσ. Στισ περιπτϊςεισ που το ευριςκόμενο ποςοςτό του
ανκρακοφχου υπολείμματοσ είναι μεγαλφτερο από το ανωτζρω όριο, κα πρζπει να γίνεται
ανίχνευςθ παρουςίασ νιτρικϊν παραγϊγων με τθ βοικεια τθσ μεκόδου ΕΝ ISO 13759. Πταν
διαπιςτϊνεται θ παρουςία βελτιωτικοφ καφςεωσ, τότε δεν κα λαμβάνεται υπόψθ το όριο αυτό.
Ράντωσ θ χριςθ προςκζτων δεν απαλλάςςει τα διυλιςτιρια από τθν απαίτθςθ του 0,30% m/m
μζγιςτο ανκρακοφχου υπολείμματοσ προ τθσ προςκικθσ βελτιωτικϊν.

Το πετρζλαιο κίνθςθσ που διατίκεται ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ωσ προσ το ςθμείο
απόφραξθσ ψυχροφ φίλτρου (CFPP), για τθ χρονικι περίοδο από 1 Απριλίου ζωσ 30
Σεπτεμβρίου (κερινι περίοδοσ) είναι κλάςθσ Α, ενϊ για τθ χρονικι περίοδο από 1
Οκτωβρίου ζωσ 31 Μαρτίου (χειμερινι περίοδοσ) είναι κλάςθσ C, όπωσ προδιαγράφονται
ςτον Ρίνακα 2 τθσ παροφςασ. Επιτρζπεται για ζνα δεκαπενκιμερο θ διατιρθςθ κατ’
ανοχι, του ορίου τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. Αυτό δεν ιςχφει για τα διυλιςτιρια, τα
οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρζλαιο με χαρακτθριςτικά ροισ τθσ
χειμερινισ περιόδου.
Πίνακασ 2: Απαιτιςεισ εξαρτϊμενεσ από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ
Παράμετροσ

Μονάδα

Όρια
Κλάςθ Α

Θερμοκραςία
αποφράξεωσ
ψυχροφ φίλτρου
(CFPP)

oC

+5

Μζκοδοσ
Κλάςθ C

-5

ΕΝ 116

Αξιοπιςτία αποτελεςμάτων
Πλεσ οι μζκοδοι που αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομζνα
ακριβείασ. Σε περιπτϊςεισ αμφιςβθτιςεων τα αποτελζςματα των εξετάςεων να
αξιολογοφνται και να ερμθνεφονται ςφμφωνα με τθ μζκοδο ΕΝ ISO 4259.
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον
αρικμθτικό κωδικό 09134200-9, με τίτλο «Καφςιμο πετρελαιοκινθτιρων ντίηελ».

3. Πετρζλαιο κζρμανςθσ
Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο Ψ.Ε.Κ.
1531/Β/2003.

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον
αρικμθτικό κωδικό 09135100-5, με τίτλο «Πετρζλαιο κζρμανςθσ».

4. Λιπαντικά (CPV 09211000-1)
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα προςφερόμενα λιπαντικά κα πρζπει:
Να καλφπτουν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτϊν των οχθμάτων του Διμου ςε
κάκε περίπτωςθ και παράλλθλα να προςφζρουν προςταςία από φκορζσ , οικονομία ςτα
καφςιμα και αντοχι. Με βάςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τα οχιματα του Διμου
Αμφίκλειασ-Ελάτειασ ςυντάχκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να
ικανοποιοφν τα προσ προμικεια λιπαντικά ζτςι ϊςτε ςε κάκε όχθμα να χρθςιμοποιείται
το κατάλλθλο λιπαντικό. Να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ, των Αποφάςεων του Α.Ω.Σ.
ΚΥΑ 12/95 (ΨΕΚ 471/Β/29-5-1995,) Ρροδιαγραφζσ ΒαλβολινϊνΚ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΨΕΚ
122 Β’): «Γράςα οχθμάτων Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου» 526/2004 (ΨΕΚ
630/Β/12.5.2005) Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των λιπαντικϊν
μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ, Αρικμ. 350/2012 (ΨΕΚ Β 2988 /22.11.2013) Ρροδιαγραφζσ,
Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των λιπαντικϊν δίχρονων κινθτιρων.
Να ζχουν (για όςα προβλζπεται) ζγκριςθ κυκλοφορίασ που δίδεται μετά τθν καταχϊρθςθ
των προςφερόμενων λιπαντικϊν ςτον κατάλογο που τθρεί θ Δ/νςθ Ρετροχθμικϊν του
Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ
4.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ(CPV 09211000-1)
Θ τιρθςθ ςωρευτικά, των ηθτοφμενων προδιαγραφϊν ςτα προςφερόμενα λιπαντικά είναι
υποχρεωτικι και κα βεβαιϊνεται με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ
4.2.1 Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων 10W-40
Συνκετικό πολφτυπο λιπαντικό, ιδανικό για βενηινοκινθτιρεσ καταλυτικοφσ,
πολυβάλβιδουσ, turbo κακϊσ και πετρελαιοκινθτιρεσ. Εξαςφαλίηει τθν άμεςθ λίπανςθ ςε
κάκε ςθμείο του κινθτιρα.
Ρροδιαγραφζσ: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW 500.00/505.00, MB229.31, BMV Longlife 04,
GM Dexos 2.
4.2.2 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων 0W-30
Συνκετικό 100% λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων που παρζχει εξαιρετικι προςταςία και
παρατεταμζνα διαςτιματα αλλαγισ λιπαντικϊν υπό ακραίεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Είναι
κατάλλθλο για χριςθ ςε κινθτιρεσ Εuro II, III , IV & V.
Ρροδιαγραφζσ: ACEA E4, E5,,E7,ζγκριςθ ΜΒ 228.5,MAN M3277,Volvo VDS-3,RVI RLD-2 ,
CUMMINSCES 20077, MTUOILCATEG. 3, DQC III-10
4.2.3 Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων 15W-40
Ρολυβάκμιο ορυκτζλαιο τελευταίασ τεχνολογίασ υπερφψθλθσ απόδοςθσ {SUPER HIGH
PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά καταςκευαςμζνο για πετρελαιοκινθτιρεσ, turbointercooler
και ςυμβατικοφσ με πρόςκετα που εξαςφαλίηουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ ςτον κινθτιρα
κάτω από τισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.
Ρροδιαγραφζσ: API CG4/CF/SH/SJ , ACEA A3-96 , B3-96 , B4-98 .E3-96 CCMC D5 ,MERCEDES
BENZ 28,3/229,1, MAN M3275 , VW 501,01/505.00 , VOLVO VDS-2 , ALLISON C4 , MACK EOL , MTU OT-2, MB 228.3/229.1
4.2.4Λιπαντικά υδραυλικϊν κυκλωμάτων ISO 46
Ορυκτζλαια υδραυλικϊν ςυςτθμάτων υψθλισ ποιότθτασ , ενιςχυμζνα με ειδικά πρόςκετα
για μεγάλθ αντιδιαβρωτικι προςταςία για μθχανιματα που λειτουργοφν ςε δυςμενείσ
ςυνκικεσ .

Ρροδιαγραφζσ: DIN 51524 , part 2 and 3 HLP , SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 , VDMA
24318 , CETOR RP91H , VICKERS M-2950-S and I-286-S .

4.2.5Λιπαντικά υδραυλικϊν κυκλωμάτων ISO 68
Ορυκτζλαια υδραυλικϊν ςυςτθμάτων υψθλισ ποιότθτασ , ενιςχυμζνα με ειδικά πρόςκετα
για μεγάλθ αντιδιαβρωτικι προςταςία για μθχανιματα που λειτουργοφν ςε δυςμενείσ
ςυνκικεσ .
Ρροδιαγραφζσ: DIN 51524 , part 2 and 3 HLP , SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 , VDMA
24318 , CETOR RP91H , VICKERS M-2950-S and I-286-S .

4.2.6Λιπαντικά TRAN OIL 10W30
ΛιπαντικάγεωργικϊνμθχανθμάτωνκατθγορίασSuperTractorOilUniversal
(STOU).
Είναι
κατάλλθλα για τθ λίπανςθ του υπερτροφοδοτοφμενου ι απλοφ πετρελαιοκινθτιρα, του
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ, του διαφορικοφ, του κιβωτίου ταχυτιτων και των
εμβαπτιηόμενων φρζνων (wetbrakes).
Ρροδιαγραφζσ: API CG-4/SF, GL-4, ACEA E3
4.2.7 Λιπαντικά υδραυλικϊν SAE-10
Ρροδιαγραφζσ: APICF
4.2.8 Βαλβολίνθ Αυτομάτων Κιβωτίων DEXRON
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχφτθτασ που ελαχιςτοποιεί τισ τριβζσ και ο υψθλόσ
δείκτθσ ιξϊδουσ που προςφζρει ςτακερότθτα ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ . Κατάλλθλο για
αυτόματα κιβϊτια ταχυτιτων , υδραυλικά τιμόνια και υδραυλικά ςυςτιματα διεφκυνςθσ
κάκε τφπου , όπωσ επιβατικά , φορτθγά , χωματουργικά μθχανιματα κ.λ.π.
Ρροδιαγραφζσ: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG , FORD ϋS MERCON , ALLISON C-4
MERCEDES BENZ SHEET 236.1 , ZF TE-ML 09/11/14 , VOITH,

4.2.9Λιπαντικό μίξθσ 2Σ
Αυτοαναμιγνυόμενο, θμιςυνκετικό άκαπνο λιπαντικό δίχρονων μθχανϊν αερόψυκτων και
υδρόψυκτων, γενικισ χριςθσ για αλυςοπρίονα, καμνοκοπτικά, ψαλίδια μπορντοφρασ,
δίχρονεσ χλοοκοπτικζσ μθχανζσ που να παρζχει κακαριςμό και λίπανςθ του κινθτιρα,
προςταςία από διαβρϊςεισ και οξειδϊςεισ και εφκολθ ανάμειξθ με καφςιμο, ςε αναλογίεσ
ανάλογα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Ρροδιαγραφζσ: APITC, ASTMTSC-3, JASOFΟ, ISO-L-EGD.

4.2.10Βαλβολίνεσ 80W – 90
Συνκετικισ τεχνολογίασ βαλβολίνθ για τελευταίασ τεχνολογίασ κιβϊτια ταχυτιτων.
Κατάλλθλθ για ιπποειδι γρανάηια, ενιςχυμζνθ με τα καλφτερα αντιτριβικά πρόςκετα.
Ρροδιαγραφζσ: SAE 80W-90, API GL 5, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 21A, MIL-L2105 D Performance
4.2.11Βαλβολίνεσ 85W – 140
Συνκετικισ τεχνολογίασ βαλβολίνθ για τελευταίασ τεχνολογίασ κιβϊτια ταχυτιτων.
Κατάλλθλθ για ιπποειδι γρανάηια, ενιςχυμζνθ με τα καλφτερα αντιτριβικά πρόςκετα.

Ρροδιαγραφζσ: SAE 85W-140, API GL 5, NH 524 A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML
21A, MIL-L-2105 D Performance
4.2.12Βαλβολίνεσ 75W – 80
Ρλιρωσ ςυνκετικι βαλβολίνθ τελευταίασ τεχνολογίασ κιβϊτια ταχυτιτων. Κατάλλθλθ για
ιπποειδι γρανάηια, ενιςχυμζνθ με τα καλφτερα αντιτριβικά πρόςκετα
Ρροδιαγραφζσ: API GL-5 MIL-L-2105D, MAN 324Nκαι GL4
4.2.13 Γράςο Λικίου
Λίποσ διαρκείασ λικίου (Γράςο λίπανςθσ Γενικισ χριςθσ NGLI class2) για ρουλεμάν τροχϊν,
εδράνων αξόνων (ςυςκευαςία ςε κιλά).
Γράςο ραφιναριςμζνο γενικισ χριςεωσ, θ βακμονόμθςθ του οποίου να είναι NLGI 2,
κατάλλθλο για χριςθ ςε όλων των ειδϊν τα οχιματα. (προςταςία από τθ ςκουριά και τθν
οξείδωςθ).
Ρροδιαγραφζσ: NLGI 2, DIN 51825, KP00K-30,
4.2.14 Πρόςκετο ADBLUE
Ρρόςκετο ειδικισ επεξεργαςίασ. Ωρθςιμοποιείται για τθ μείωςθ εκπομπϊν αηϊτου
(ΝΟ2) και χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα καταλφτθ (SCR) πετρελαιοκινιτων οχθμάτων
τεχνολογίασ EURO 4 και νεότερα με τισ κατωτζρω ελάχιςτεσ .
προδιαγραφζσ :ISO 22241.1, DIN 70070
4.2.15 Αντιψυκτικό PARAFLU
Ρροδιαλυμζνο (ζτοιμο προσ χριςθ) αντιψυκτικό, αντικερμικό υγρό , με αντιςκωριακζσ
ιδιότθτεσ. Ρρζπει να παρζχει μεγάλθ προςταςία ςτθν εςωτερικι επιφάνεια του ψυγείου,
των ςωλθνϊςεων και τθσ αντλίασ νεροφ από φκορζσ και ςκουριά. Αντιψυκτικι προςταςία
τουλάχιςτον μζχρι -10 oC και αντικερμικι κάλυψθ τουλάχιςτον μζχρι 100 oC.
Ρροδιαγραφζσ: ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, JIS K κλπ
4.2.16 Αντιψυκτικό ANTIFREEZE
Συμπυκνωμζνο υγρό κυκλϊματοσ ψφξθσ ΜΕΚ με βάςθ τθν αικυναιλογλυκόλθ.
Θ διάλυςι του ςε αναλογία 50% με νερό παρζχει προςταςία μζχρι και -40°C.
(αντιψυκτικό πρόςκετο ςε αυτοκίνθτα, φορτθγά, μθχανθματα Θ χριςθ του προςτατεφει
από τθν δθμιουργία ςκουριάσ, βελτιϊνει τθν απαγωγι κερμότθτασ από τον κινθτιρα και
προςτατεφει από τον υψθλό βραςμό το καλοκαίρι.
Ρροδιαγραφζσ: BS 6580, AFNOR NF R15-601, ASTΜ D 3306, SAE J 1034, CUNA NC 956-16,
FIAT 9.55523. κ.λ.π.
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ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 1 ΕΩ 5
Τθσ
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τθλζφωνο
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Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου
Αμφίκλειασ – Ελάτειασ είναι ποιότθτασ όμοιασ µε εκείνθ που παράγουν τα κρατικά
διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΕΛΑΣΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ 1: ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΟ

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

3

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΫΣΘΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ
(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΣΜΗΜΑ 2: ΔΕ ΣΙΘΟΡΕΑ

Α/Α

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΫΣΘΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ

ΕΙΔΟ

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

3

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ
(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΣΜΗΜΑ 3: ΔΕ ΕΛΑΣΕΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

1

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

2

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

3

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΫΣΘΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ
(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ 4: ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Α/Α

1

ΕΙΔΟ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΫΣΘΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ
(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΣΜΗΜΑ 5: ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Α/Α

1

ΕΙΔΟ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΫΣΘΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΫΣΘΣ
(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ

*

Σθμειϊνεται ότι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των καυςίμων δεν κα είναι επί των ενδεικτικϊν τιμϊν τθσ
μελζτθσ, αλλά επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ ςτθν ζδρα του
Διμου.

*Σε περίπτωςθ αρνθτικοφ ποςοςτοφ ζκπτωςθσ αυτό κα πρζπει να αναφζρεται ξεκάκαρα. Ραράδειγμα ποςοςτό. :2%
αρνθτικό

Αποδζχομαι δε ότι ο Διμοσ μπορεί οποτεδιποτε να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα
ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα, όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ
προδιαγραφζσ, ςτο Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ.

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και υπογραφι
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ
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ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου
Αμφίκλειασ – Ελάτειασ είναι ποιότθτασ όμοιασ µε εκείνθ που παράγουν τα κρατικά
διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΤΒΔΗ

Βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων, πρζπει
να είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ Τ.Α.147/2015/2016
(ΦΕΚ293 Β/12-02-2016).ε καμιά
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμιξθ με
βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. Η
αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα
με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ
(ΕΛ.Δ.Α.).

ΝΑΙ

2

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΗ

Σο πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ
Τ.Α. 514/2004/2006 (ΦΕΚ 1490 Β/910-2006) όπωσ αυτι τροποποιικθκε
με τθ Τ.Α.

ΝΑΙ

460/2009/2010 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010)
όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν
Τ.Α. 117/2014/2015 (ΦΕΚ 921 Β/2105-2015). Σο πετρζλαιο κίνθςθσ
DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο
από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και
φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν
πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με
πετρζλαιο κζρμανςθσ.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΗ

Πετρζλαιο κζρμανςθσ, πρζπει να είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ
ΚΤΑ με αρ. Αρικ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531
Β/2003), τθσ ΚΤΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273
Β/2003) και τθσ ΚΤΑ με αρ. 291/2003
(ΦΕΚ 332 Β/2004). Σο καφςιμο πρζπει
να είναι
απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ

ΝΑΙ

(νερό, πετρζλαιο κίνθςθσ κτλ.)

Στθ ςτιλθ «ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των ειδϊν που ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι είναι
υποχρεωτικό τα προςφερόμενα είδθ να διακζτουν τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ
μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν τα είδθ των καυςίμων ι λιπαντικϊν που προςφζρει καλφπτουν τισ
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι, ςε πιο από
τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ι άλλου είδουσ ζγγραφα, που υποβάλλει με τθν
προςφορά του, αποδεικνφεται ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ ηθτοφμενεσ από
τθν παροφςα τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

Ο
ΠΡΟΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και υπογραφι

