
 1 

70  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Αριθ. Μελέτης :   1  /2022 

                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.872,32 € 

 

 
 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  
Η παρούσα μελέτη αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων 

& ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού». 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Δημόσιο 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412. 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια: 

1. Πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 

2. DIESEL κίνησης CPV 09134100-8 

3. Αμόλυβδης Βενζίνης CPV 09132100-4 

4. Ελαιολιπαντικών CPV 09211000-1 

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση 

των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Βελβεντού και των Νομικών του 

Προσώπων για τα έτη 2022-2023 ήτοι αναλυτικά: 

1. Δήμος Βελβεντού 

2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού 

3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 289.872,32 € με Φ.Π.Α. , θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού 

και των Νομικών του Προσώπων κατά το οικονομικό έτος 2022 και 2023. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 61.500,00 

2 DIESEL Κίνησης  09134100-8 Λίτρο 17.000,00 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρο 8.000,00 

 4 Ελαιολιπαντικά 09211000-1 Λίτρο Κατ εκτίμηση 

 

 

Παρατηρήσεις : Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των 

υπηρεσιών, ο Δήμος Βελβεντού, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του έτους τις 

αναγκαίες ποσότητες καυσίμων  &  ελαιολιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε 

μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες, χωρίς όμως να 

υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή. 

 

 

 

Βελβεντό 24/02/2022 

Η Συντάξασα 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 24/02/2022 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/02/2022 

Η Αν. Προϊσταμένη 

   

 

 

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Π.Ε. 

 

 

ΓΑΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 

ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Αριθ. Μελέτης : 1/2022 

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.872,32 € 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού των υγρών καυσίμων λήφθηκε υπόψη η 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως από το 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας 

ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 κατά την ημέρα σύνταξης της μελέτης. 

 

 Συνολι κός Προϋπολογ ισ μός Μελέ τη ς  
 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΔΙΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 61.500,00 1,204 74.046,00 148.092,00 

2 DIESEL Κίνησης  17.000,00 1,518 25.806,00 51.612,00 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 8.000,00 1,629 13.032,00 26.064,00 

4 Ελαιολιπαντικά  Μελέτη     4.000,00 8.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 116.884,00 233.768,00 

   Φ.Π.Α. 24% 28.052,16 56.104,32 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 144.936,16 289.872,32 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 

1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΔΙΕΤ

ΗΣ 

ΔΑΠ

ΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

25.000,00 1,204 30.100,00 60.200,00 

2 DIESEL Κίνησης 17.000,00 1,518 25.806,00 51.612,00 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 8.000,00 1,629 13.032,00 26.064,00 

4 Ελαιολιπαντικά Κατ’ εκτίμηση 4.000,00 8.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 72.938,00 145.876,00 

    17.505,12 35.010,24 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.443,12 180.886,24 
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2. Α/θμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΔΙΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

25.000,00 

 

1,204 30.100,00 60.200,00 

   ΦΠΑ 

24% 

7.224,00 14.448,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.324,00 74.648,00 

 

 

3. Β/θμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΔΙΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

11.500,00 1,204 13.846,00 27.692,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 13.846,00 27.692,00 

   ΦΠΑ 24% 3.323,04 6.646,08 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.169,04 34.338,08 

 

 

 

 

 

 

 

Βελβεντό 24/02/2022 

Η Συντάξασα 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 24/02/2022 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/02/2022 

Η Αν. Προϊσταμένη 

   

 

 

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Π.Ε. 

 

 

ΓΑΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 

ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Αριθ. Μελέτης :   1  /2022 

                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.872,32 € 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Οι προδιαγραφές των ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων καθώς 

και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων θα είναι 

σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 

Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια (ΕΛ.ΠΕ.). 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 καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ΦΕΚ 

1531/2003 τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β και γ) 

στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

 DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 

1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 

και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Ο Δήμος Βελβεντού διατηρεί το δικαίωμα 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. 
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 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Οι προδιαγραφές λιπαντικών θα είναι σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12- 05-

2005), 12/95 (ΦΕΚ 471 Β’/95), 350/12 (ΦΕΚ 2988 Β/13) και της 76/2018 (ΦΕΚ 3292/Β/2018), 

όσον αφορά τα μηχανέλαια, τις βαλβολίνες, τα λιπαντικά δίχρονων και τετράχρονων κινητήρων, 

υγρά κυκλώματα ψύξης, υγρά πεδήσεως οχημάτων και γράσων αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα προσφερόμενα λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να 

προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα 

ισοδύναμα (Απόφαση ΣΤ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16), και τούτο θα 

επιβεβαιώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/1986. Ομοίως, η παραγωγική εταιρεία θα επιβεβαιώνει το χρόνο εγγύησης των λιπαντικών 

που παράγει. 

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της 

εταιρείας παραγωγής τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

αντίστοιχα στα προαναφερόμενα ΦΕΚ έτσι ώστε από τα αναγραφόμενα τυπικά και φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά επί των τεχνικών φυλλαδίων να πιστοποιείται η συμμόρφωση των λιπαντικών 

με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ, καθώς και η διάρκεια ζωής των λιπαντικών(διανυθέντα χιλιόμετρα 

οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Επίσης θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με τη χώρα καταγωγής 

των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. 

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 τόσο της συμμετέχουσας εταιρείας 

όσο και της παραγωγικής εταιρείας, καθώς και  ISO 14001/2004 και OHSAS 18001/2007 της 

παραγωγικής εταιρείας επί ποινή αποκλεισμού, με αντικείμενο πιστοποίησης Σχεδιασμός, 

παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, για όλα τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά. 

Θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον 

κατάλογο που διατηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση 

κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά και θα έχει εκδοθεί 

από το Γ.Χ.Κ. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος 

έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, 

όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα 

χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών. Όλες οι προαναφερόμενες απαιτήσεις είναι 

υποχρεωτικές. 

 

Βελβεντό 24/02/2022 

Η Συντάξασα 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 24/02/2022 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Έργων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/02/2022 

Η Αν. Προϊσταμένη 

   

 

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Π.Ε. 

 

             ΓΑΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

    ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Π.Ε. 

 

ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Αριθ. Μελέτης :  1 /2022 

                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.872,32 € 

 

 

 
         

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Γενικά 

Η παρούσα συγγραφή αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) & 

Ελαιολιπαντικών που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου 

Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) χρόνια ήτοι αναλυτικά: 

1. Δήμος Βελβεντού 

2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού 

3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα και λιπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στην υπ’ αριθμό 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 

112.539,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα 

βαρύνει τους Κ.Α των προϋπολογισμών εξόδων του έτους 2022 και 2023 του Δήμου Βελβεντού 

και των Νομικών του Προσώπων και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 

938,939,940,941,942,943 και 944/2022 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022  και με αρ. 167,168,169,170,171,172 και 173 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο 

αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
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εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

Α. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) χρόνια ή έως εξαντλήσεως του ποσού 

τις οικονομικής σύμβασης.  

Β.  Τόπος και τρόπος παράδοσης 

➢ Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων, ανάλογα με 

τις ανάγκες όπως προκύπτουν. 

➢ Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται:  

α. στην έδρα του ανάδοχου στην περίπτωση που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων 

εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Βελβεντού. 

β. σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των 

Διοικητικών ορίων του Δήμου Βελβεντού, η τροφοδοσία των οχημάτων θα γίνεται σε σημείο 

που θα υποδειχθεί έπειτα από συνεργασία και των δύο πλευρών εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Βελβεντού. 

➢ Η παράδοση των ποσοτήτων των ελαιολιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις 

εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του Δήμου Βελβεντού, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. 

➢ Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο Βελβεντού. 

➢ Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Βελβεντού & τα Νομικά του Πρόσωπα με την παραγγελθείσα 

ποσότητα των καυσίμων 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Τιμές Προσφορών 

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Α) Για τα καύσιμα 

➢ Η Προσφορά θα υπολογίζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου. 

➢ Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε  

τμήμα. 

Το  ανωτέρω  ποσοστό έκπτωσης μπορεί  να  είναι  και  αρνητικό  χωρίς να  υπερβαίνει  

το ποσοστό πέντε επί τοις εκατό 5%.(Ν. 4257/2014, άρθρο 63). 

Β) Για τα Ελαιολιπαντικά 

Στην προσφορά που συντάσσεται θα αναφέρεται η συνολικά προσφερόμενη τιμή για το τμήμα 

των ελαιολιπαντικών χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει στη διακήρυξη του έργου, στην Ελληνική γλώσσα,. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο Δήμος Βελβεντού μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους 

να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

το Δήμο Βελβεντού χωρίς να απαιτείται συναίνεση του προσφέροντος για χρονικό διάστημα 

εξήντα (60) ημερών. 

Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή 

της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα, α) έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος 
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για κατακύρωση, β) κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

Αν ο Δήμος Βελβεντού κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, 

όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήσεις 

Οι κάτωθι αναγραφόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 

κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

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

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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. 

 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται 

κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 

Για την υπογραφή της σύμβασης όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα  με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 

του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  

παράδοση,  η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Παρακολούθηση & παραλαβή των 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 11: Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την 

οριστική παραλαβή των υλικών αυτής.  

Το ποσό θα προκύπτει ως εξής: • Για τα είδη «πετρέλαιο θέρμανσης», «πετρέλαιο κίνησης» και 

«αμόλυβδη βενζίνη», θα εφαρμόζεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Λιανική Τιμή Πώλησης του καυσίμου την ημέρα 

παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κοζάνης (www.fuelprices.gr), όπως ισχύει κάθε 

φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την οριστική παραλαβή των 

υπό προμήθεια καυσίμων μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την παραλαβή των 

αντίστοιχων τιμολογίων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% για τα καύσιμα & 4% στα Ελαιολιπαντικά επί του 

καθαρού ποσού 

β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το  ποσό αυτό παρακρατείται σε 

www.fuelprices.gr
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κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 

δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Δαπάνες Δημοσίευσης 

H δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στο τύπο θα βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους προμηθευτές 

(εγκύκλιος 11 με α.π 27754/28.6.2010) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

 

 

Βελβεντό 24/02/2022 

Η Συντάξασα 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 24/02/2022 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/02/2022 

Η Αν. Προϊσταμένη 

   

 

 

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Π.Ε. 

 

 

ΓΑΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 

ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 


