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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μακρυχώρι: 22-09-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 5660

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
Καυσίμων & Λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου Τεμπών & των
Νομικών του Προσώπων για το έτος
2022
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV


Πετρέλαιο Θέρμανσης

CPV 09135100-5



Πετρέλαιο Κίνησης

CPV 09134200-9



Αμόλυβδη βενζίνη

CPV 09132100-4



Γράσα και λιπαντικά

CPV24951000-5

Προϋπολογισμός : 211.282,50 € άνευ ΦΠΑ
Συνολική Δαπάνη : 261.990,30€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές

2.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.

Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μακρυχώρι: 22-09-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 5660

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

1.

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
(κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση κτιρίων, λίπανση μεταφορικών μέσων, κλπ), για την
κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και για τη θέρμανση των
κτιρίων και εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για την κάλυψη γενικά των αναγκών του
Δήμου Τεμπών και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2022 ήτοι αναλυτικά των:


Δήμος Τεμπών



Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τεμπών



Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τεμπών



Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τεμπών ( ΔΗΚΕΔΗΤ)



Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας του
Δήμου Τεμπών (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)
Η παρούσα Τεχνική Μελέτη συντάσσετε ενιαία τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα

λιπαντικά καθώς τα εν λόγω είδη είναι όμοια και ομοειδή.
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
ΟΜΑΔΑ Ι: ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)


Καύσιμα για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και τη θέρμανση των κτιρίων του
Δήμου Τεμπών



Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης



Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης



Πετρέλαιο θέρμανσης για τα κτίρια του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας του Δήμου Τεμπών (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)



Καύσιμα για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της

Δημοτικής Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Τεμπών ( ΔΗΚΕΔΗΤ)
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Λιπαντικά οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τεμπών).
Οι προς προμήθεια ποσότητες καυσίμων θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς έτους
2022 καθενός νομικού προσώπου ξεχωριστά ΚΑΙ ειδικά για το Δήμο Τεμπών τους Κ.Α.
Εξόδων 10/6641, 10/6643, 15/6641, 15/6643, 20/6641, 30/6641, 30/6644 και 35/6644.
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Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ειδών ανέρχεται στο πόσο των
261.990,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς
του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων κατά το οικονομικό έτος 2022.
Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί:
1) με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μόνο για τα είδη της

ΟΜΑΔΑΣ Ι: ΚΑΥΣΙΜΑ

(Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) και συγκεκριμένα το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), σε ακέραιες μονάδες επί τις
διαμορφούμενες μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής πώλησης για έκαστο είδος, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Λάρισας. Επιπροσθέτως

θα γίνονται

δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5%.
Η τιμολόγηση των καυσίμων θα γίνεται με βάση τη μέση τιμή της ημέρας παράδοσης
ή της αμέσως προηγούμενης εφόσον δεν υπάρχει δελτίο τιμών της συγκεκριμένης ημέρας.
2) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 η
ΟΜΑΔΑ II ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ κατ' εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ίδιου
νόμου, δεδομένου ότι:
α) αυτή αποτελεί σαφώς ορισμένο μεμονωμένο τμήμα της συνολικής προμήθειας,
β) η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται στο ποσό των 6.836,12 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και κατά συνέπεια δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ανώτατο ποσό των 80.000,00 €
και
γ) η ως άνω εκτιμώμενη αξία, του κατά παρέκκλιση ανατιθέμενου τμήματος
(ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), υπολείπεται του ανώτατου επιτρεπτού ποσοστού 20% της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας που ανέρχεται στο ποσό των 261.999,30€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Και τούτο διότι, η παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 εισάγει παρέκκλιση από τον
κανόνα που επιβάλλουν οι παράγραφοι 8 και 9 του εν λόγω άρθρου, ως προς τον τρόπο
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης, στην περίπτωση υποδιαίρεσης αυτής
σε τμήματα.

Ειδικότερα, στην ως άνω παρ. 10 ορίζεται ότι «Κατά παρέκκλιση από τα

προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου,
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ,
είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα.
Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν
πρέπει υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει
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διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η
προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.»
Η ως άνω διάταξη λοιπόν επιτρέπει την ανάθεση ενός τμήματος ή περισσοτέρων
επιμέρους τμημάτων, με τη διαδικασία που υπαγορεύει η εκτιμώμενη αξία του
συγκεκριμένου/νων τμήματος/των και όχι η συνολική εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισμός)
της σύμβασης, κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα που επιβάλλουν οι παρ. 8 και 9 του
άρθρου 6. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια οδηγία 25/4577/28.08.2020).
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
 Πετρέλαιο Θέρμανσης - CPV 09135100-5


Πετρέλαιο Κίνησης - CPV 09134200-9



Αμόλυβδη βενζίνη - CPV 09132100-4



Γράσα και λιπαντικά -CPV:24951000-5

Πίνακας 1
ΟΜΑΔΑ I Ποσότητες ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ

CPV

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πετρέλαιο κίνησης

09134200-9

Λίτρα

80,000

Αμόλυβδη βενζίνη

09132100-4

Λίτρα

10.000

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

Λίτρα

106.500

Πίνακας 2
Ποσότητες ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανά ΦΟΡΕΑ:
Καύσιμα L
Φορέας

α/

Πετρέλαιο

Αμόλυβδη

Πετρέλαιο

Κίνησης

Βενζίνη

Θέρμανσης

α
1

Δήμος Τεμπών

80.000

8.000

2

Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Τεμπών

40.000

3

Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Τεμπών

30.000

4

ΔΗΚΕΔΗΤ

5

ΔΟΠΑΠΕΠΤ

2.000
1.500

ΣΥΝΟΛΟ

80.000

10.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΜΑΔΑ II ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ

1
2

Μ.Μ.

4

Βαλβολίνη 80W-90 GL4
Γράσσο γενικής χρήσης
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (100%
συνθετικό) SAE 10W-40
Λιπαντικό ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων
SAE 20W-50

5

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων ημισυνθετικό

3

35.000

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρο
Λίτρο

120
40

Λίτρο

120

Λίτρο

200

Λίτρο

10
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106,500

SAE 10W-40
6
7
8
9

Λιπαντικό ATF
Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 30

Λίτρο
Λίτρο
Λίτρο
Λίτρο

10
Αντιψυκτικό Υγρό 100% συμπυκνωμένο
Λίτρο
11
Λιπαντικό μίξης 2Τ ημισυνθετικό
Λίτρο
12
Πρόσθετο ADBLUE
Λίτρο
ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, όπως αναφέρθηκαν

80
500
500
40
40
Οι
40
συνολικές
200
ανωτέρω, προέκυψαν από την

συγκέντρωση των αιτημάτων και του προγραμματισμού του Δήμου Τεμπών και των
Νομικών του Προσώπων που αφορά η παρούσα μελέτη.
Πιο συγκεκριμένα κι έχοντας υπόψη :
1. Το αρ. πρωτ. 5011/20-08-2021έγγραφο του Δήμου Τεμπών περί προγραμματισμού σε
ανάγκες καυσίμων για το έτος 2022.
2. Το αρ. πρωτ. 5465/14-09-2021έγγραφο της Υπ. Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών.
3. Το αρ. πρωτ. 5464/ 14-09-2021 έγγραφο του τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Την με αριθμ. 51/2021 Απόφαση του Δ.Σ Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Τεμπών (ΑΔΑ:ΩΙΚ3ΟΚΨΜ-ΡΡΠ).
5. Την με αριθμ. 34/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου Τεμπών (ΑΔΑ: 69ΥΧΟΚΨΜ-ΜΣΘ).
6. Την με αριθμ. 18/2020 Απόφαση του Δ.Σ . ΔΟΠΑΠΕΠ Τεμπών
7. Την με αριθμ. 5/21-09-2021 Απόφαση τιου Προέδρου της ΔΗΚΕΔΗ Τεμπών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Οι προδιαγραφές των Υγρών Καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των
οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του
Προσώπων θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.
Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα
κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και
των κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα ήτοι :


Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01, Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04



Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04



Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές :
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Θα πρέπει να είναι καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες
ύλες.
Οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης αναλυτικά θα είναι αυτές που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:


Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ Β΄/1273/5.9.2003),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ Β΄/1531/16.10.2003),



Της Απόφασης του ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ Β΄332/2004)
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Της ΚΥΑ 128/2016 (ΦΕΚ Β΄/3958/09.12.2016).

όπως αυτές έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης αναλυτικά θα είναι αυτές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:


Της Απόφασης του ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ Β΄332/2004)



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ Β΄/1149/17.8.2005),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ Β΄/1490/9.10.2006),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ Β΄/67/28.1.2010),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ Β΄/501/29.2.2012),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 94/2012 (ΦΕΚ Β΄/1507/4.05.2012),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 117/2014 (ΦΕΚ Β΄/921/21.05.2014).

όπως αυτές έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Η υπό προμήθεια αμόλυβδή βενζίνη 95οκτανίων θα πρέπει να είναι καθαρή και
διαυγής, τα πρόσθετα που περιέχει για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας της
να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους κινητήρες και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης αναλυτικά θα είναι αυτές που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:


Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ Β΄/1149/17.8.2005),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ Β΄/872/4.6.2007),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ Β΄/67/28.1.2010),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ Β΄/501/29.2.2012),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 94/2012 (ΦΕΚ Β΄/1507/4.05.2012),



Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 117/2014 (ΦΕΚ Β΄/921/21.05.2014).

όπως αυτές έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν
Ο Δήμος Τεμπών και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να
αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και
το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
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ΟΜΑΔΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του
κατασκευαστών των οχημάτων του Δήμου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να
προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονομία στα καύσιμα και αντοχή. Με βάση τις
ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα του Δήμου Τεμπών συντάχθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά έτσι
ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό.
Να καλύπτουν τις απαιτήσεις, των Αποφάσεων του Α.Χ.Σ.
ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995) Προδιαγραφές Βαλβολινών.
Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».
526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των
λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.
Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013) Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και
μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων.
Να έχουν (για όσα προβλέπεται)

έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την

καταχώρησή τους στους καταλόγους που τηρεί η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών &
Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται,
ολικά ή εν μέρει, από αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών.
Τα λιπαντικά θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στο Μακρυχώρι, εφάπαξ μετά
την υπογραφή της σύμβασης.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Η

τήρηση

σωρευτικά,

όλων

των

ζητούμενων

προδιαγραφών

στα

προσφερόμενα λιπαντικά είναι υποχρεωτική και θα βεβαιώνεται με την υποβολή:
Των αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων (Data Sheets) του κάθε προϊόντος ή σελίδων
βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή Τεχνικών Φυλλαδίων

παρασκευαστή

λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα ευκρινή φωτοαντίγραφα) που θα αποδεικνύουν ότι οι
προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι
ζητούμενες,

ισοδύναμες ή/και ανώτερες με τις

συνοδευόμενα από ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του

προμηθευτή, ότι τα υποβαλλόμενα Τεχνικά Δελτία ή Τεχνικά Φυλλάδια, είναι ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων του εργοστασίου παραγωγής.
Του αριθμού έγκρισης του ΓΧΚ, κατά ΑΡΙ, ACEA, JASO κλπ, όπου αυτό απαιτείται,
από την ισχύουσα νομοθεσία.
Των αντιστοίχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού, τα οποία πρέπει να είναι
επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον
Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν, τα οποία θα συνοδεύονται από ψηφιακά
υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 30/000/004/2368/15-6-2016 εγκύκλιο το ΓΧΚ θα δηλώνεται ότι:
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Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνες με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει.
Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP
(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
Ειδικότερα για το συνθετικό λιπαντικό 10W-40 κινητήρων ντίζελ να υποβληθεί σε
απλό φωτοαντίγραφο, χωρίς μετάφραση η ζητούμενη έγκριση κατασκευαστή (ΜΒ 228.5).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μακρυχώρι: 22-09-2021
Αρ. Πρωτ.: 5660

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το πετρέλαιο
κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη 85 οκτανίων, έχουν ληφθεί από το δελτίο τιμών που
εκδόθηκε από το τμ. Εμπορίου της ΠΕ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη
παρατηρητήριο τιμών

τις τιμές από το

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την

ημερομηνία 20-09-2021 και για το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή έχει ληφθεί από το δελτίο
τιμών (καθώς κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας δεν πωλείται πετρέλαιο θέρμανσης)
που εκδόθηκε από το τμ. Εμπορίου της ΠΕ Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από το
παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την
ημερομηνία 26-04-2021.
Πίνακας 4
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ (Μ.Τ.
ΔΕΛΤΙΟ 20-9-21 )
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1,799

1,450

1,541

1,242

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ (Μ.Τ.
ΔΕΛΤΙΟ 26-04-21)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1,070

0,863

Πίνακας 5

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

CPV

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

09132100-4

Λίτρα

8.000

1,450

11,600

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

09134200-9

Λίτρα

80.000

1.242

99.360

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

Λίτρα

35.000

0,863

30,205

ΣΥΝΟΛΟ

Α/ΒΑΘΜΙΑ
ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ.
Β/ΒΑΘΜΙΑ
ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

Λίτρα

40.000

0,863

34,520

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

Λίτρα

30.000

0,863

25,890

ΔΗΚΕΔΗΤ
ΔΟΠΑΠΕΠΤ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09132100-4
09135100-5

Λίτρα
Λίτρα

2.000
1.500

1,450

2,900
1,294,50
205,769,50
50
49,384,68

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 0,863
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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255,154,18

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Τεμπών και καθενός
νομικού προσώπου για το έτος 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης για τα
καύσιμα είναι:
Πίνακας 6
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

205,769,50

49,384,68

255,154,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πίνακας 7
ΟΜΑΔΑ II: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV -24951000
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βαλβολίνη 80W-90 GL4

Λίτρο

120

2

Γράσσο γενικής χρήσης

Λίτρο

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

3,5

420,00

40

4,0

160,00

Λίτρο

120

5,5

660,00

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (100%
συνθετικό) SAE 10W-40
Λιπαντικό ορυκτέλαιο
πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων
ημισυνθετικό SAE 10W-40

Λίτρο

200

4,0

800,00

Λίτρο

10

45,00

7

Λιπαντικό ATF
Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 46

Λίτρο
Λίτρο

80
500

4,5
4,5

8

Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 68

Λίτρο

9

Υγρό υδραυλικών συστημάτων ISO 30

10

3
4
5
6

2,5

360,00
1.250,00

500

2,5

1.250,00

Λίτρο

40

2,5

100,00

Αντιψυκτικό Υγρό 100% συμπυκνωμένο

Λίτρο

40

2,2

88,00

11

Λιπαντικό μίξης 2Τ ημισυνθετικό

Λίτρο

40

4,5

180,00

12

Πρόσθετο ADBLUE

Λίτρο

200

1,0

200,00

ΑΞΙΑ

5.513,00

ΦΠΑ 24%

1.323,12

ΣΥΝΟΛΟ

6.836,12

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μακρυχώρι: 22-09-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 5660

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1:Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) &λιπαντικών που
απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση
των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ και των Νομικών
του Προσώπων ,ήτοι αναλυτικά:
1. Δήμος Τεμπών,
2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τεμπών,
3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τεμπών,
4. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τεμπών (ΔΗΚΕΔΗΤ) και
5. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας
ΤΕΜΠΩΝ (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 261.990,30
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής θα ανατεθεί η προμήθεια για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ι ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), συνολικού προϋπολογισμού 255.154,18€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Κατ' εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα ανατεθεί η προμήθεια για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) προϋπολογισμού 6.836,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 2:Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του

Ν.4872/2021

(ΦΕΚ

36/Α’/9-03-2021

«Εκσυγχρονισμός,

απλοποίηση

και

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ....... και άλλες
διατάξεις ........»,

2. Του Ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις».

3. Του Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»
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4. Του Ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ……. και άλλες διατάξεις.»,

5. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

6. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν
4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)

7. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

8. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)

«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

9. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Του Ν. 3886/2010

(ΦΕΚ 173/30.09.2010

τεύχος

Α’)

«Δικαστική

προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία παύσεως
ισχύος του 31.12.2016.

11. Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».

12. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις».

13. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).

14. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).

15. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super ,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).

16. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).

17. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

18. Της αριθμ.

πρωτ.

Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με

θέμα

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3:Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
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με ανοικτό διαγωνισμό και με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενες μέσες ημερήσιες τιμές
λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό
Λάρισας. Επιπροσθέτως θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης
χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (α63, Ν. 4257/2014).
ΑΡΘΡΟ 4:Τόπος – Τρόπος Παράδοσης
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων, ανάλογα
με τις προκύπτουσες ανάγκες μέσα σε διάστημα τριών ημερών από την παραγγελία.
Β. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται:


Στην έδρα του ανάδοχου στην περίπτωση που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων
εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Τεμπών.



Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Τεμπών, η τροφοδοσία των οχημάτων θα γίνεται σε
σημείο που θα υποδειχθεί έπειτα από συνεργασία και των δύο πλευρών εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Τεμπών.
Ο Δήμος Τεμπών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 5:Συμβατικά στοιχεία
Έγγραφα της σύμβασης είναι:


Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της.



Η προκήρυξη, καθώς και η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της
όπως αυτές δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ.



Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).



Η περίληψη της διακήρυξης όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.



Η παρούσα μελέτη (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων).



Προϋπολογισμός μελέτης.



Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,
που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
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μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά,
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ,
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7: Ισχύς Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 6 (έξι) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε
περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για
τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά
τους.
ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις
8.1 Γενικά στοιχεία εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
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άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
8.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (δηλ. η αξία
προ ΦΠΑ) συνολικά των ειδών του τμήματος/των συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το
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αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην
στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, γ)
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα έγγραφα
της σύμβασης, δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη
κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ)
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,
ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.
8.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 9:Παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών
Η παρακολούθηση και η διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, γίνεται
από επιτροπή η οποία συγκροτείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του Ν
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10: Σύμβαση -διάρκεια
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει
και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 8 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2022 ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού
προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι
από την παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών
που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου
κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 11:Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων
εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια
υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη
σύμβαση.
Κρατήσεις-Φόροι:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Επειδή η προμήθεια των καυσίμων θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του επόμενου
έτους 2022, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους θα δεσμευτούν οι απαιτούμενες
πιστώσεις.
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