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  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ειδών των κάτωθι ομάδων:
α)ΚΑΥΣΙΜΑ:

1. Πετρέλαιο θέρμανσης
2. Πετρέλαιο κίνησης
3. Βενζίνη Αμόλυβδη

β)ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.Ελαιολιπαντικά

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς
και  όλων  γενικά  των  αναγκών  του  Δήμου  Κέας   έτος  2018-19,  με  ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης  σε  ακέραιες  μονάδες  στη μέση τιμή μηνός  λιανικής  πώλησης
(πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής) όπως  αυτές
προσδιορίζονται  από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε
μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  σύνολο  εβδομήντα  τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριών λεπτών (74.727,03€,  €) συμπ/νου ΦΠΑ.
Θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2018 και  θα πρέπει να προβλεφθεί  στους αντίστοιχους ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019, αναλυτικά ως εξής : 

Κ.Α.  20.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού): έτους 2018 με ποσό 10,00€
και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 30.884,22€

Κ.Α.  30.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων» (υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο
ΚΑ έτους 2019 ποσού 12.878,31€

Κ.Α.  70.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (λοιπές υπηρεσίες): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 7.494,70€

Κ.Α. 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  φωτισμό»: έτους  2018 με
ποσό 1.500,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 5.999,00€

Κ.Α. 30.6644.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» (υπηρεσία
τεχνικών  έργων):  έτους  2018 με  ποσό  10,00€ και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ έτους  2019
ποσού 12.352,32€
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Κ.Α.  70.6644.0010  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες»:  έτους
2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 3.568,48€ 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, 
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
18. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
19. Τον  Ν.4155/2013  “Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες
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διατάξεις”,
20. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών,
21. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών,
22. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,
23. 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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων του
Δήμου 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.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 :

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

   2-Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ) : Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  ύπαρξη  ακαθαρσιών,  χρώματος  ή  άλλων  ξένων
στοιχείων. 
Ο  Δήμος  Κέας  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.

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  ισχύουν  οι  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στο  Φ.Ε.Κ.
1531/Β/2003.
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Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 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.
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Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό 
και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης.

   Γ.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.
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Σε  καµία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  ανάµειξη  µε  βενζίνη  super  ή  νερό  ή  πετρέλαιο.
Δεδομένου  ότι  ορισμένες  βενζίνες  αυτοκινήτων  έχουν  την  τάση  να  απορροφούν  νερό,  οι
προμηθευτές  να  εξασφαλίζουν  ότι  δεν  θα  συμβεί  διαχωρισμός  νερού  κάτω  από  τις
αναμενόμενες  κλιματολογικές  συνθήκες  της  περιοχής  στην  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  η
βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά.
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Δ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθµ. 176/94 (ΦΕΚ)
τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση
Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει
ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης. 

Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καµία περίπτωση
δεν γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων,
2. Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης χειροκίνητων κιβωτίων
3. Αντιψυκτικά υγρά,
4. Adblue-Μη τοξικό διάλυμα ουρίας για κινητήρες,
5. Γράσσα

Συγκεκριμένα:

1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 10w-40 SHPD

Λάδι  λιπαντικό  ενισχυμένο  πολύτυπο  ημισυνθετικό  SAE  10w-40,  τελευταίας  τεχνολογίας

υπερυψηλής απόδοσης (Super High Performance Diesel), ειδικά κατασκευασμένο για σύγχρονους

πετρελαιοκινητήρες, με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω

από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας. Το λιπαντικό πρέπει να είναι κατάλληλο για όσο το

δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα (χρονικά και χιλιομετρικά) αλλαγής λαδιών. Το λάδι πρέπει να

καλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E7.

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 20w-50

Λάδι  λιπαντικό  ενισχυμένο  πολύτυπο  SAE  20w-50,  κατάλληλο  για  χρήση  απαιτήσεων  σε

πετρελαιοκινητήρες, για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Το λάδι πρέπει να καλύπτει

τις προδιαγραφές API CG-4/SH.

3.ΓΡΑΣΣΟ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ημίρευστο γράσο βάσεως συμπλόκου λιθίου κατάλληλο για συστήματα κεντρικής λίπανσης

(αυτολίπανση), ειδικά δε για οχήματα όπου απαιτείται γράσο με καλή αντλησιμότητα ακόμα

και στις χαμηλές θερμοκρασίες.

4. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ   SAE 90

Βαλβολίνη  SAE 90  άριστης ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλης μεταξύ άλλων και για

λίπανση οδοντώσεων.  Πρέπει  να πληροί  τουλάχιστον τις  προδιαγραφές  API  GL-1  ή (κατά

προτίμηση) αυστηρότερες.
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ   AdBlue

Μη τοξικό διάλυμα ουρίας  AUS 32  για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα

συστήματα μείωσης οξειδίων του αζώτου, σύμφωνο με την προδιαγραφή ISO 22241.

6.ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γράσσο  γενικής  χρήσης,  μεγάλης  αντοχής,  σε  ενδεικτική  συσκευασία  των  16  κιλών  (όχι
βαρελιού), βάσεως λιθίου, που να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές NLGI 2.

7.Υγρό αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

Συμπυκνωμένο  αντιψυκτικό,  αντιθερμικό  και  αντισκωριακό  υγρό  διαρκείας,  άριστης

ποιότητας,  βάσεως  αιθυλενογλυκόλης,  που  προστίθεται  στο  νερό  του  ψυγείου  Μηχανών

Εσωτερικής Καύσης σε ορισμένη αναλογία. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

8.  Λ  ΙΠΑΝΤΙΚΟ     SAE ISO 68
Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας και δείκτη ιξώδους σχεδιασμένα να
λειτουργούν σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και να παρέχουν πλήρη προστασία των μεταλλικών
μερών του μηχανισμού. 

9. Υγρό αντιψυκτικό   G12
Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό διαρκείας,

τύπου G12, άριστης ποιότητας, που προστίθεται στο νερό του ψυγείου  Μηχανών Εσωτερικής

Καύσης. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

10.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 30
Απλής ρευστότητας λιπαντικό για κινητήρες πετρελαίου που λειτουργούν σε μέτριες έως βαριές

συνθήκες. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν υδραυλικά ή λιπαντικά μετάδοσης κίνησης

όπου απαιτούνται προϊόντα τέτοιων προδιαγραφών
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α. Για το Δήμο Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.815 1,040€ 6.047,60€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.612 1,32€ 43.047,84€

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 5.100 1,48€ 7.548,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 962 - 3.620,30

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.263,74€
ΦΠΑ 24% 14.463,29€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.727,03€

Στον  κάτωθι  πίνακα  φαίνονται  αναλυτικά  οι  ποσότητες  και  τα  είδη  των
ελαιολιπαντικών:

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1    Λιπαντικό 
 SAE 10W-40 SHPD 200LT 7,33 1.466,00

2 Λιπαντικό  SAE 20W-50 100LT 2,798 279,80

3 Γράσσο αυτολίπανσης 10LT 5,60 56,00

4 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 70LT 5,17 361,90

5 Πρόσθετο AD BLUE 
250LT 1,68 420,00

6 Γράσσο Διαρκείας 32Kgr 2,70 86,40
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(λιθίου)

7 Αντιψυκτικό υγρό
αιθυνελογλυκόλης

100LT 4,30 430,00

8 Λιπαντικό υδραυλικών
συστημάτων SAE ISO 68

120LT 2,54 304,80

9 Αντιψυκτικό (νερού)
20LT 3,00 60,00

10 Λιπαντικό SAE 30
60LT 2,59 155,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 3.620,30
ΦΠΑ 24% 868,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

4.489,17

Δεδομένης  της  αδυναμίας  προσδιορισμού  των  αναγκών  των  υπηρεσιών,  ο  Δήμος  Κέας,
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απορροφά  στην  διάρκεια  του  έτους  τις  αναγκαίες  ποσότητες
καυσίμων και λιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του,  είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας,
είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες ή τον τύπο του προς προμήθεια είδους,
χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό  του προϋπολογισμού  ή της προσφοράς του
προμηθευτή.



Ιουλίδα Κέας  :06.11.2018
Αριθμ.Πρωτ.   :4073

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  στην  εκτέλεση  της  «Προμήθειας
καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018-2019» για τον  Δήμο Κέας. Ανάδοχος στα
παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η
παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς ο
Δήμος  να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που
περιγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  παρούσας.  Η  προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ
και τριών λεπτών (74.727,03€,  €) συμπ/νου ΦΠΑ. 

Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα
μελέτη β) H  Διακήρυξη του Διαγωνισμού γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Το ποσοστό έκπτωσης της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερό  και  αμετάβλητο καθ’  όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα
λόγο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής
που  θα  εκδίδονται  μετά  την  παραλαβή  των  ειδών  κι  εφόσον  η  Επιτροπή  Παραλαβής
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού,
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης,  για  την  υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων.  Συγκεκριμένα  μετά  την
έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  από  το  αρμόδιο  όργανο,  ο
προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η  παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  το
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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
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως  αυτή  ειδικότερα
ορίζει.  επιστρέφεται  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
της  ως  άνω  εγγύησης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

Άρθρο 5ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο
ανάδοχος.  Το  κόστος  της  διενέργειας  των  ελέγχων  βαρύνει  τον  ανάδοχο.  Η  επιτροπή
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.  4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις
επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους
αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί  από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από
την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί
να  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που δεν  πραγματοποίησε  την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  ως  άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων)  και  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
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Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν
ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6.047,60€

1.132,87ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 43.047,84€
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 7.548,00€

Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.620,30 72,41

 Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 Επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτούς  είτε  της  οριστικής  απόφασης  περί
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Άρθρο  7ο  -  ΧΡΟΝΟΣ  &  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  –
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που  συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός
χρόνος  παράδοσης  δεν  είναι  μεγαλύτερος  από  30  ημερολογιακές  ημέρες,  μπορεί  η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα
από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος
παράδοσης και  δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε  ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Η  Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης  απόφασης
περί  τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.  Στις συμβάσεις του
προηγούμενου  εδαφίου  εγκρίνει  τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  με  αιτιολογημένη
απόφασή της.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση και η τιμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών
θα γίνεται ως εξής: 

1. Τιμολόγηση:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα
ημερήσια  δελτία  πιστοποίησης  τιμών  της  περιφερειακής  ενότητας  του  νομού  όπου
βρίσκεται  το  πρατήριό  του,  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  καθώς και αντίγραφο των σχετικών
Δελτίων Αποστολής με την  υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε οδηγού
του οχήματος του Δήμου για το οποίο προμηθεύτηκε καύσιμα.  Οι τιμές τιμολόγησης
θα είναι  σύμφωνα με  την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό
έκπτωσης). 

Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα    με την κείμενη νομοθεσία.

2. Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη:

Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα μεταβαίνουν στο κατάστημα (πρατήριο)
του αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του ή στο
πρατήριο του συνεργαζόμενου φορέα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της
επιχείρησης, 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων ακόμα και Σάββατο και Κυριακή ή
οποιαδήποτε άλλη αργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 Ο προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  για  την έγκαιρη,  σωστή και  χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των
καυσίμων. 

3.  Πετρέλαιο θέρμανσης

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτίρια του Δήμου
εντός  δύο  ημερών  από  την  έγγραφη  παραγγελία  από  τον  Δήμο  ή  οποιαδήποτε  άλλη
ημερομηνία υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ελαιολιπαντικά

Οσον αφορά τα λιπαντικά, ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των προμηθευομένων
ειδών θα καθορίζεται με εντολή του φορέα προς τον ανάδοχο μέσα στη συμβατική
προθεσμία 
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Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν
χωρίς  καμιά  ευθύνη  και  υποχρέωση του Δήμου.  Οι  κρατήσεις  θα  υπολογίζονται  στην
καθαρή τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:

α)Κράτηση  0,06%  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)

β) 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 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

γ) 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) .
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  της αξίας της προμήθειας, ο οποίος
αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Για την
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική
βεβαίωση.

Άρθρο 9ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. 
3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
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της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Κέα, 06/11/2018
Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
      Ιωάννα Αθανασοπούλου
            ΤΕ/Εφοριακός

 

Κέα, 06/11/2018
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ


