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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 08.02.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 539/04.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της χορήγησης των αποζημιώσεων για υπερωριακή
εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς
επίσης και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών
οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  των  όρων  του  ανοικτού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας έτους 2014” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2ης/08-02-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 08/02/2014, ημέρα
Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  439/04-02-2014 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός                             ΟΥΔΕΙΣ
     2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη  

3. Μαρούλης Φίλιππος                      
4. Μορφωνιός Ιωάννης
5. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
6. Ευαγγέλου Ιωάννης
7. Λέπουρας Στυλιανός

       
         

      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ  1ο:   Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  χορήγησης  των  αποζημιώσεων  για
υπερωριακή  εργασία,  εργασία  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τις  Κυριακές  και  λοιπές
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς επίσης και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του
Δήμου  οικονομικού  έτους  2014  και  την  διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  που  έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2014.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,
σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμόν  πρωτ.  2/112634/0026  –  17/12/2013  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ), ανέφερε τα εξής : 

Κυρίως θέμα  - εισήγηση – θεσμικό πλαίσιο :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/07 : 

«2.  Η  καθιέρωση υπερωριακής  εργασίας  γίνεται  με  απόφαση του αρμόδιου για  το  διορισμό
οργάνου,  με  τους όρους και  τους περιορισμούς  που ισχύουν κάθε φορά για  τους  δημοσίους
υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του παρόντος.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση προς την εκάστοτε καταβαλλόμενη στους δημοσίους υπαλλήλους.

3.  Η  καθιέρωση εργασίας με  αμοιβή πέρα από το  κανονικό ωράριο  ή  κατά  τις  Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την
αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα.».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/11, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ
98/Α/26-4-13) :

«1.  Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των
υπαλλήλων  του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Ο.Τ.Α.  επιτρέπεται  μόνο  για  την  αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο
αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα
στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους,  μη επιτρεπομένης  της επιβάρυνσης του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.  Για τους ΟΤΑ α΄
βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό
όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων  (ν.  3584/2007,  Α΄  143),  για  τους  ΟΤΑ  β΄  βαθμού  η  απόφαση  εκδίδεται  από  τον
Περιφερειάρχη».

Κατά συνέπεια οι Δήμοι έχουν την δυνατότητα να καθιερώνουν και να χορηγούν στο προσωπικό
τους αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές
και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες με σχετική απόφαση Δημάρχου και μόνο για την αντιμετώπιση
έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση
των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
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Βάσει  της  ανωτέρω  ισχύουσας  κείμενης  νομοθεσίας  εκδόθηκε  η   υπ’  αριθμόν  πρωτ.
2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιος  του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και
αναλήψεις  υποχρεώσεων»  (ΑΔΑ:  ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)   στην  οποία  ρητά  αναφέρεται  ότι  απαραίτητη
ενέργεια πριν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας από τον Δήμαρχο, είναι η δέσμευση των
σχετικών  πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  δαπανών  του  τρέχοντος
οικονομικού έτους.
 
Πιο συγκεκριμένα  στην παράγραφο 3 της Β’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι : 

«Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία,
εργασία  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τις  Κυριακές  και  λοιπές  εξαιρέσιμες  ημέρες,  τονίζεται,
ιδιαίτερα, με την ευκαιρία αυτή, η ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού έκδοσης των σχετικών
εγκριτικών  αποφάσεων,  εξασφάλισης  των  σχετικών  πιστώσεων  και  έκδοσης,  τέλος  των
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν από τη συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την
παροχή της πρόσθετης κ.λ.π. εργασίας, προς αποτροπή προβλημάτων κατά την πληρωμή τους.».

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου την δέσμευση  των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
για δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας απογευματινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων, νυχτερινής και νυχτερινής προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, στο
προσωπικό του Δήμου,  ως ακολούθως :

Κ.Α.Δ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

10.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ

826,00

20.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ

4.249,00

25.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.985,00

30.6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΙΔΑΧ

2.140,00

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
• Την  υπ’  αριθμόν  πρωτ.  2/112634/0026  –  17/12/2013  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

• Την υπ΄αριθμ. 23/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

• Την εισήγηση του προέδρου



2η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 8ης Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΖΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  έγκριση  της  χορήγησης  των  αποζημιώσεων  για  υπερωριακή  εργασία,  εργασία  κατά  τις
νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς επίσης και των λοιπών
πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και  την διάθεση των
αντίστοιχων  πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  δαπανών  οικονομικού  έτους
2014,  ως ακολούθως :

Κ.Α.Δ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

10.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΙ  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

826,00

20.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΙ  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

4.249,00

25.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΙ  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

1.985,00

30.6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΙ  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΑΧ

2.140,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 16/2014
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού
διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  καυσίμων  του  Δήμου  Κέας  έτους  2014”  και  διάθεση
πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  Α΄  87/7.6.2010):  «Το  δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο  μεταβίβασε  σε  επιτροπή  του»  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72:  «1.  Η  Οικονομική
Επιτροπή  είναι  όργανο  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  (…)  σε  εξαιρετικά  επείγουσες
περιπτώσεις,  (…)».  Από  το  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων  συνάγεται  ότι  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει
για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής  διάταξης,  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  των  λοιπών  οργάνων  του  Δήμου.  Όσον  αφορά
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μόνο  κατ’  εξαίρεση,  όταν  η  προμήθεια  διενεργείται  με  απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή
της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την  έγκριση μιας  δαπάνης και  τη  διάθεση της  σχετικής  πίστωσης.  (Ελ.  Συν.  Τμ.  7  Πράξη
33/2012).

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014. 
Για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  έχουν  εγγραφεί  σχετικές  πιστώσεις  στους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου (ΑΔΑ απόφασης έγκρισης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου : ΒΙΨΡΟΡ1Ι-ΨΟ5) :

• Κ.Α. 20.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»: 15.000,00€
• Κ.Α.  30.6641.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  αυτ/των  υπηρεσίας  τεχνικών  έργων»:

10.000,00€
• Κ.Α. 70.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των λοιπών υπηρεσιών»: 4.400,00€
• Κ.Α. 25.6642 «Καύσιμα και λιπαντικά αντλιοστασίων ύδρευσης»: 500,00€
• Κ.Α. 10.6643 «Καύσιμα θέρμανσης»: 10.000,00€
• Κ.Α.  25.6644  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  λοιπών  μηχανημάτων  υπηρεσίας  ύδρευσης»:

2.000,00€
• Κ.Α.  30.6644.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  λοιπών  μηχανημάτων  υπηρεσίας  τεχνικών

έργων»: 12.000,00€
• Κ.Α. 70.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη λοιπών αναγκών»: 2.500,00€
• Κ.Α. 70.6644.0002 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη αναγκών Δημοτικού Σφαγείου»:

3.500,00€
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Α. Για το Δήμο Κέας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.000 1,332€ 6.660,00€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.000 1,434€ 35.850,00€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 4.000 1,742€ 6.968,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - - 1.669,49

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 51.147,49€
ΦΠΑ 16% 8.183,59€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.331,08€

Ενώ για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κέας, οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών και η σχετική
τους δαπάνη παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

Β. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 60/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 1,332€ 15.984,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     15.984,00€

ΦΠΑ 16% 2.557,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.541,44€

Γ. Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 82/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000 1,332€ 10.656,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.656,00

ΦΠΑ 16% 1.704,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.360,96€

Δ.  Για  την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας και  σύμφωνα  με  την  υπ’ αρίθμ.  14/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.200 1,742€ 2.090,40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.090,40

ΦΠΑ 16% 334,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.424,86
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν για μεν το Δήμο Κέας από τους Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2014 ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου από τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου.

Ο  δε  τρόπος  εκτελέσεως  και  οι  όροι  του  διαγωνισμού  θα  καθοριστούν  με   απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους του διαγωνισμού αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 και άρθρο 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:
• Πετρελαίου κίνησης
• Πετρελαίου θέρμανσης
• 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 Κέας και των νομικών του προσώπων για το 
έτος 2014.
Θα διεξαχθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον 
αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό  των 79.877,89€  (πλέον  Φ.Π.Α.),  θα
χρηματοδοτηθεί  από ιδίους  πόρους  και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου Κέας  και  των
νομικών του προσώπων κατά το οικονομικό έτος 2014.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
• Το Ν. 2286/1995.
• Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών).
• Το N. 3463/2006.
• Το Ν. 3852/2010.
• Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη   

       χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), 
       όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Του Ν. 3886/30-9-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
• Τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
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• Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.
• Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 
(ΕΛ.Δ. Α.).
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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων 
του Δήμου καθώς και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Κέας θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω 
περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :
Η ποιότητα  των  Υγρών  Καυσίμων  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
   3-Πετρέλαιο θέρμανσης : Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03

Α. 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.
Β. 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.
Γ. 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.

Δ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (S.H.P.D.)

1. Ιξώδες: SAE 15W-40.
2. Προδιαγραφή: ACEAE4, E5 & E7, API CI-4/CH-4/SL ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 
επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή 
μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές 
της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως EURO V. Θα έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο Ροής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

2. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (S.H.P.D.)

1. Ιξώδες : SAE 20W-50.
2. Προδιαγραφή : ACEA E3, API CI-3/CH-4/SL ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της 
παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως EURO V. Θα έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. ΣημείοΡοής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

3.   ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (U.H.P.D.)

1.   Ιξώδες: SAE 10W-40.
2.   Προδιαγραφές: ACEA E4 & E6 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή 
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Ultra High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων EURO IV & EURO V οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με 
συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων (Electronic Gas Recirculation - E.G.R.), καταλυτικής 
επεξεργασίας των ρύπων (Selective Catalytic Reduction - S.C.R.) ή φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου 
(Diesel Particulate Filter - D.P.F.). Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο Ροής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

4.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.   Ιξώδες : SAE 10WS3, 30WS3, ISO 46, ISO 68.
2.   Προδιαγραφή: DIN 51524 PART II ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της 
παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το υδραυλικό λιπαντικό πρέπει να είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας και να παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ   (ΕΡ)

1. Ιξώδες: SAE 80W-90
2. Προδιαγραφή:API GL-5 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή 
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), 
θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με απλά ή υποειδή διαφορικά, θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της
θερμοκρασίας, θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
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4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  (L.S.D.)

1. Ιξώδες: SAE 90
2. Προδιαγραφή:APIGL-5 LS, FORD M2C-105A, MB p2351, ZF TE-ML-
05/C,12/C ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή 
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με μπλοκέ διαφορικά 
(Limited Slip Differentials), θα είναι κατάλληλο για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, θα παρέχει 
αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

7. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ   (MoS2)

1. Ιξώδες:     NLGI-3
2. Προδιαγραφή: (ταυτοποίηση): DIN 51825/KPF3K-30 ή οποιαδήποτε άλλη που να 
αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων
βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή της παραγράφου αυτής..
Το λιπαντικό θα είναι κατηγορίας «GC», για την λίπανση οχημάτων κάτω από ήπιες έως σκληρές 
συνθήκες εργασίας θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), θα είναι 
κατάλληλο για την λίπανση των ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), των συστημάτων διεύθυνσης, των 
τροχών, των αποσβεστήρων ανάρτησης (αμορτισέρ), του σασί, των σουστών, των ελατηρίων. Θα 
προστατεύει από την οξείδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
2. Κατεργασμένη διεισδυτικότητα στους 25°C mm
3. Σημείο στάξεως, °C
4. Θερμοκρασία λειτουργίας, °C
5. Απόπλυση με νερό στους 80°C, % μεγ.
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8. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1. Ιξώδες: NLGI-00
2. Προδιαγραφή: DIN 51825/KP00K-30 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή 
της παραγράφου αυτής.
Κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων (αυτoγρασσαριζόμενα), κλειστά
γραναζoκιβώτια κ.λπ. Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure) και θα 
προστατεύει από την οξείδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
2. Δείκτη ιξώδους ελάχ.
3. Σημείο Αναφλέξεως (°C) ελάχ.
4. Σημείο ροής (°C) μεγ.
5. Ποσοστό ορυκτελαίου (%) ελάχ.
6. Ποσοστό σάπωνος (%) ελάχ.
7. Διείσδυση ακατεργάστου στους 25°C.

9. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΝΕΛΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

1. Προδιαγραφή: ASTMD3306, SAE J-1034, BS 6580 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 
επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή 
μηχανών ή παρασκευαστή αντιψυκτικών υγρών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις 
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα αφορά υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό και θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη. Θα 
πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες το δε εύρος 
διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ -70 °C και >+105 °C. Θα 
πρέπει δε να παρέχει προστασία στους -35 °C, σε αναλογία 50-50 με νερό.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει μέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά του 
αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, 
πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και 
την διάβρωση. Θα είναι συμβατό με τα ελαστομερή του ψυκτικού συστήματος.

2. Θα υποβληθεί: Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, είναι πλήρως συμβατό με όλα τις ιδίας 
ποιότητας αντιψυκτικά υγρά και ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής 
καύσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Αιθυλενογλυκόλη (% w/w)
2. Περιεκτικότητα νερού (%)
3. Περιεκτικότητα τέφρας (%)
4. Ειδικό βάρος 15°C
5. pH 33% υδατικό διάλυμα.
6. Σημείο βρασμού (°C)
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10.   Λάδι Μίξης μηχανημάτων πρασίνου   TOW STROKE OIL

1. Προδιαγραφή: API TC,TSC-3 ILT 3. ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της 
παραγράφου αυτής.

2. Πιστοποίηση:  Θα προσκομίζεται επικυρωμένοφωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου 
αποδοχής Διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, 
εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α) κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το 
οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου
2.

 Παρατηρήσεις :

1. Οι προσφερόμενες τιμές ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ  , ο οποίος θα υπολογιστεί επιπλέον 
(ξεχωριστά).
2. Όπου δεν διευκρινίζεται, οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν την καλύτερη ποιότητα του είδους.
3. Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς 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.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης 
και βενζίνης αμόλυβδης) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των νομικών 
του προσώπων, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 79.877,89 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός 
έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνει 
αναλογικά τους αναδόχους προμηθευτές.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κέας πρέπει να
είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Επίσης :
α) 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. β) Η αμόλυβδη
βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ. Α.)
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Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Τονίζεται ότι 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 Γ ενικό Χημείο
του Κράτους.
γ)  Τα  ελαιολιπαντικά  θα  είναι  σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στην  αριθ.πρωτ.
6613/28.11.2013 μελέτης του Δήμου Κέας.

Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Β. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται εντός των 
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας.
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το Δήμο Κέας.
Ο Δήμος Κέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων & ελαιολιπαντικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 
εφοδιάσει το Δήμο Κέας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών 
καυσίμων και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων επιθυμούν να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση πρέπει να έχει 
ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι 
εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία μας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του 
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού,
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η΄ ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή
άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο 
ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

6. ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με
ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για 
γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .
• Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 
εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.

Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του 
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Κέας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας 
που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος Κέας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 
ισχύος των προσφορών.
Αν ο Δήμος Κέας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο 
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
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Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο 
σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ειδικότερα:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η 
εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο 
αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους καυσίμου σε ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο της παρούσας. Στην προσφορά 
περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 
προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, εκτός του Φ.Π.Α. 
Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
που ζητήθηκαν.
7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους 
καυσίμου και ελαιολιπαντικού.
10. Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου 
προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να 
γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης.
γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα είδη καυσίμου, προσκομίζει εγγύηση 
συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του 
ελάχιστου αριθμού των ειδών καυσίμου που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει 
και η κατακύρωση περιορίζεται στα είδη καυσίμου που καλύπτονται από την εγγύηση.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε 
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε:

1. Ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α για τα καύσιμα.

2. Ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α για τα ελαιολιπαντικά.

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ.11389/1993 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η 
εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή
των υπό προμήθεια υλικών και από την παραλαβή των αντίστοιχων τιμολογίων.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας.

Διάθεση πίστωσης

Για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  έχουν  εγγραφεί  σχετικές  πιστώσεις  στους  κάτωθι  Κ.Α.   του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου:

• Κ.Α. 20.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»: 15.000,00€
• Κ.Α.  30.6641.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  αυτ/των  υπηρεσίας  τεχνικών  έργων»:

10.000,00€
• Κ.Α. 70.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των λοιπών υπηρεσιών»: 4.400,00€
• Κ.Α. 25.6642 «Καύσιμα και λιπαντικά αντλιοστασίων ύδρευσης»: 500,00€
• Κ.Α. 10.6643 «Καύσιμα θέρμανσης»: 10.000,00€
• Κ.Α.  25.6644  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  λοιπών  μηχανημάτων  υπηρεσίας  ύδρευσης»:

2.000,00€
• Κ.Α.  30.6644.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  λοιπών  μηχανημάτων  υπηρεσίας  τεχνικών

έργων»: 12.000,00€
• Κ.Α. 70.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη λοιπών αναγκών»: 2.500,00€
• Κ.Α. 70.6644.0002 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη αναγκών Δημοτικού Σφαγείου»:

3.500,00€



2η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 8ης Φεβρουαρίου 2014

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1)Το άρθρο 4 του 2286/95

2)Τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ

3)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06

4) Την υπ΄αριθμ. 25/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5) Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

2) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.

3) Καθορίζει τους ανωτέρω όρους του ανοικτού διαγωνισμού και διαθέτει πίστωση από τους
ανωτέρω Κ.Α.  του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

            Ευαγγέλου Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός


