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Μελέτη 7/2021                                                                                      
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Μελζτθσ είναι θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ, λιπαντικϊν και 

πετρελαίου κζρμανςθσ ζτουσ 2021 του Διμου Βζλου – Βόχασ Ν. Κορινκίασ και των Νομικϊν του 

προςϊπων. 

Ο Διμοσ Βζλου Βόχασ ζχει ςτθν κατοχι του 

 Δζκα (10) απορριμματοφόρα οχιματα και ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ προμικειασ για ακόμα 

ζνα  (1) 

 δεκατρία (13) φορτθγά οχιματα ανατρεπόμενα και μθ, 

 πζντε (5) μθχανιματα ζργου  

 και 3 επιβατθγά 

Επίςθσ υπάρχει βενηινοκίνθτοσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτθν Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ 

(ςβουράκια, μθχανι γκαηόν, πριόνια, φυςθτιρεσ κλπ) κακϊσ και ςτθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & 

Ρολεοδομίασ (τρεισ γεννιτριεσ, μπετονιζρα, τρυπάνι κλπ) 

Επιπλζον, προβλζπεται  προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τα δθμοτικά κτίρια, τισ δομζσ του 

Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΘ» κακϊσ και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου Βζλου Βόχασ. 

 

Θ προμικεια επιμερίηεται ωσ εξισ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ & 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 
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ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ: 

1η ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 
Α/Α ΕΙΔΟ CPV Μονάδα Ποςότητα Σιμή 

Μονάδασ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 λίτρα 
7.868,10 1,17 9.205,68 

 

2 Ρετρζλαιο κίνθςθσ  09134220-5 λίτρα 
65.100 0,97 63.147,00 

3 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  09135100-5 λίτρα 
1.070,88 0,694 743,19 

ΤΝΟΛΟ 
73.095,87 

Φ.Π.Α 24% 
17.543,01 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
90.638,88 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 

2η ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 
Α/Α ΕΙΔΟ CPV Μονάδα. Ποςότητα Σιμή 

Μονάδασ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ρρομικεια καυςίμων 
κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ) 
χλοοκοπτικοφ μθχανιματοσ 

09132100-4 

Λίτρα 1.033,00 1,17 1.208,61 

 

2 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Ραιδικϊν Στακμϊν 

09135100-5 

Λίτρα 5.810,00 0,694 4.032,14 

 

3 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
ακλθτικϊν Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

3.486,00 0,694 2.419,28 

 

4 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Ρολιτιςτ. Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

1.161,00 0,694 805,73 

 

5 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

09135100-5 Λίτρα 

1.742,00 0,694 1.208,95 

 

ΤΝΟΛΟ 
9.674,72 

 

Φ.Π.Α 24% 
2.321,93 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
11.996,65 
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ΟΜΑΔΑ 3: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
3η ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ CPV Μονάδα. Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Α’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

09135100-5 

Λίτρα 

39.000,00 0,694 27.066,00  

2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

09135100-5 Λίτρα 20.000,00 0,694 13.880,00  

ΤΝΟΛΟ 40.946,00 

Φ.Π.Α 24% 9.827,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
50.773,04 

 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 
Ηευγολατιό 10/05/2021 

 
 
 

Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
Υπάλλθλοσ ΔΕ Τμιματοσ 

                  Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                   Ηευγολατιό 10/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 

                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 
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Μελέτη 7/2021 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Περιεχόμενο προμήθειασ 
α) Αντικείμενο τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων είναι θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ, 

λιπαντικϊν και πετρελαίου κζρμανςθσ ζτουσ 2021 του Διμου Βζλου – Βόχασ Ν. Κορινκίασ και των 

Νομικϊν του προςϊπων. 

β) Τόποσ παράδοςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ ορίηεται ο χϊροσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

Ηευγολατιοφ, όπου εδρεφει ο Διμοσ, των Δθμοτικϊν Καταςτθμάτων του Διμου κακϊσ και ςτισ 

κατά τόπουσ ζδρεσ των Νομικϊν του προςϊπων. Πλα τα υπό προμικεια καφςιμα κα 

παραδίδονται τμθματικά. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ςτα οχιματα του 

Διμου, ςε πρατιριο δικό του ι ςυνεργαηόμενο, εντόσ των ορίων του Διμου είτε να φροντίςει με 

δικά του μζςα ι εγκαταςτάςεισ για τον εφοδιαςμό των οχθμάτων εντόσ των ορίων του Διμου ι 

εντόσ όμορων Διμων, και ςε κάκε περίπτωςθ ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των δζκα (10 ) 

χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Διμου. Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςε 

οποιοδιποτε δθμοτικό κτίριο και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον 

ανάδοχο. 

γ) Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. ανζρχεται ςτο 

ποςό των 123.716,59€. 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

1οσ ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ: ΟΜΑΔΑ 1: KAYΙΜΑ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ 
Α/
Α 

ΕΙΔΟ CPV Μονάδα Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 λίτρα 
7.868,10 1,17 9.205,68 

 

2 Ρετρζλαιο κίνθςθσ  09134220-5 λίτρα 
65.100 0,97 63.147,00 

3 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  09135100-5 λίτρα 
1.070,88 0,694 743,19 

ΤΝΟΛΟ 
73.095,87 

Φ.Π.Α 24% 
17.543,01 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
90.638,88 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΘΣΘΣ & 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 
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2οσ ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 

Α/Α ΕΙΔΟ CPV Μονάδα. Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ρρομικεια καυςίμων 
κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ) 
χλοοκοπτικοφ μθχανιματοσ 

09132100-4 

Λίτρα 1.033,00 1,17 1.208,61 

 

2 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Ραιδικϊν Στακμϊν 

09135100-5 

Λίτρα 5.810,00 0,694 4.032,14 

 

3 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
ακλθτικϊν Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

3.486,00 0,694 2.419,28 

 

4 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Ρολιτιςτ. Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

1.161,00 0,694 805,73 

 

5 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ ) για κζρμανςθ 
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

09135100-5 Λίτρα 

1.742,00 0,694 1.208,95 

 

ΤΝΟΛΟ 9.674,72 

Φ.Π.Α 24% 2.321,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.996,65 

 

 

3οσ ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟ CPV Μονάδα Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Α’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

09135100-5 

Λίτρα 

39.000,00 0,694 27.066,00  

2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

09135100-5 Λίτρα 20.000,00 0,694 13.880,00  

ΤΝΟΛΟ 40.946,00 

Φ.Π.Α 24% 9.827,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 50.773,04 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ Λίτρα 8.901,10 1,17 10.414,29 

2 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ Λίτρα 65.100,00 0,97 63.147,00 

3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ  Λίτρα 
72.269,88 0,694 

50.155,30 

Προχπολογιςθείςα δαπάνη 123.716,59 

ΦΠΑ 24% 29.691,98 

υνολική δαπάνη 153.408,57 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Νομοθεςία 
Θ προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 περί 

κφρωςθσ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τθ ςχετικι νομοκεςία τθσ παρ 1.4 τθσ 

διακιρυξθσ . 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο – υμβατικά ςτοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι: 

α) Τεχνικι Ζκκεςθ 

β) Συγγραφι υποχρεϊςεων 

γ) Σχζδιο διακιρυξθσ  

γ) Ραραρτιματα  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυητικζσ Επιςτολζσ 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχήσ ορίηεται ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα τοισ 

εκατό (1%) τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., απευκφνεται προσ τον Διμο 

Βζλου-Βόχασ και κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αντικακίςταται με όμοια του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, θ οποία κα αφορά τθν καλι εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α και κα εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται θ 

ςφμβαςθ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ 

μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο –Σιμζσ-Πληρωμζσ 
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ τθν 

θμζρα παράδοςθσ ςτον τόπο παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι ςτακερι και 

αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε 

ανακεϊρθςθ. Το ίδιο ιςχφει και με τθν προςφερόμενθ τιμι για κάκε είδουσ ελαιολιπαντικοφ.  

Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των υπό 

προμικεια ειδϊν και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ 

τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτά τουσ. 
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Επειδι θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ 

προκφπτουςεσ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, κα εκδίδεται τιμολόγιο του 

προμθκευτι, το οποίο ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα υποχρεοφνται να εξοφλοφν μζςα ςε 

διάςτθμα δφο μθνϊν από τθν υποβολι του και εφόςον προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά. 

Το τιμολόγιο δεν μπορεί να υποβλθκεί  πριν τθν θμερομθνία εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου 

οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ τθσ κάκε ποςότθτασ καυςίμων . 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - φμβαςη 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ αυτισ, μετά τθν κατά τον νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και μετά 

τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ υποχρεοφται να προςζλκει ςε προκεςμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τισ 20 (είκοςι) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ για τθν 

υπογραφι των επιμζρουσ ςυμβάςεων με τον Διμο και ζκαςτο Νομικό Ρρόςωπο. 

Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των καυςίμων εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν και θ 

ςυμμόρφωςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ. Εφόςον προκφψει ακαταλλθλότθτα των καυςίμων, 

ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προβεί μζςα 

ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ τθσ τυχόν 

ακατάλλθλθσ ποςότθτασ, ο Διμοσ δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να προβεί ςτθν απόρριψθ των 

καυςίμων ι ςτθ μείωςθ του τιμιματοσ. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό κα εγκρίνει με απόφαςι τθσ θ 

Οικονομικι επιτροπι. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγφηςη-Παράδοςη 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ δθλαδι ο χρόνοσ μετά τθν παραλαβι των καυςίμων από τθν επιτροπι 

παραλαβισ ορίηεται ςε ζναν (1) μινα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ κάκε ποςότθτασ 

καυςίμου. 

Εάν ο Ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο τθν παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ 

ποςότθτασ πζραν τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, υποχρεοφται για 

τθν κακυςτζρθςθ αυτι και μόνο να πλθρϊςει προσ το Διμο ωσ ποινικι ριτρα ποςοςτό δφο τοισ 

χιλίοισ (2%0) ςτο ςυμβατικό προχπολογιςμό για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ. Θ 

ποινικι ριτρα παρακρατείται από τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ ι από τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ του προμθκευτι. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Προθεςμίεσ 
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Φορζα ι ςε ανωτζρα βία, θ 

προκεςμία παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του 

Φορζα ι από ανωτζρα βία κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δεν δικαιοφται καμιά 

αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. 

Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ προαναφερκείςθσ 

προκεςμίασ, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

με ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ του διμου, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Εφ’ όςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ μποροφν να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 10 ο –Τποβολή Προςφοράσ 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι και για όλα τα τμιματα.1 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων  που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 3.2  

  

ΑΡΘΡΟ 11ο – Σζλη-Φόροι – Κρατήςεισ - Ζξοδα δημοςιεφςεων 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ, τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 

που κα ιςχφουν κατά τθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τουσ αναδόχουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και πετρελαίου κζρμανςθσ ζτουσ 2021 

του Διμου Βζλου – Βόχασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. 

 

ΚΑΤΙΜΑ (βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ – πετρζλαιο κζρμανςθσ). 

Α) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κίνθςθσ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου, κα 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με: 

K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/09-10-2006), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Κ.Υ.Α. 460/2009/10 

(ΦΕΚ 67 Β/28/01-01-2010) 

Β) Σε ότι αφορά το πετρζλαιο κζρμανςθσ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου, κα 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με: 

K.Y.A. 467/2002/03 ( ΦΕΚ 1531 Β/16-10-03) 

K.Y.A. 468/2002/03 ( ΦΕΚ 1273 Β/05-09-03 –ΔΙΠΘΩΣΘ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 1630 Β/03) 

K.Y.A. Α8/36824/3042/08 ( ΦΕΚ 1335Β/08-07-2008) 

Υ.Α. Α2-3391/09 (ΦΕΚ1388Β/13-07-09) και ςυγκεκριμζνα τα άρκρα 286 & 291 

Επίςθσ το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό 

και φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 

Γ) Σε ότι αφορά τθν αμόλυβδθ βενηίνθ, τόςο το καφςιμο όςο και το πρατιριο του αναδόχου, κα 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με: 

Α.Χ.Σ. 501/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/04-06-2007) 

 

Τα καφςιμα κίνθςθσ (Bενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ) και το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι 

αρίςτθσ ποιότθτοσ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που επιβάλει θ ςχετικι νομοκεςία, κα ζχουν 

τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κα είναι απαλλαγμζνα από 

ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ (νερό, πετρζλαιο κ.λ.π.) και κα είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ 

χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο Διμοσ. Θ ποιότθτα τουσ κα είναι εκείνθ των προϊόντων των 

Ελλθνικϊν Κρατικϊν Διυλιςτθρίων (Αςπροπφργου κ.λ.π.) και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 

                                                 
1 Η Α.Α. σςμπληπώνει για πόσα τμήματα έναρ οικονομικόρ υοπέαρ μποπεί να ςποβάλλει πποσυοπά (για ένα, 

πεπισσότεπα και πόσα σςγκεκπιμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

2 Σςμπληπώνεται ευόσον το επιλέξει η Α.Α στην πεπίπτωση πος επιτπέπεται η ςποβολή πποσυοπάρ για 

πεπισσότεπα ή όλα τμήματα 
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εκάςτοτε ορίηονται από το Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ι 

ιςοδφναμου οργανιςμοφ άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. 

 

Εάν κατά τθν παραλαβι και τθ λειτουργία τθσ προμικειασ, αυτι δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα, τότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτο 

Ν.4412/2016. Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα, κατά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ, μποροφν 

να ηθτιςουν χθμικι εξζταςθ των προςφερομζνων προϊόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Παραλαβή  Τλικών – Πληρωμή 

1. Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ που κα 

ςυγκροτείται κάκε φορά με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. Θ παραλαβι πραγματοποιείται μζςα από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο. 

2. Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 

Ηευγολατιό 10/05/2021 
 
 
 

Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
Υπάλλθλοσ ΔΕ Τμιματοσ 

                  Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                   Ηευγολατιό 10/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 

                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  
ΣΡ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2 
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
Τθλ.:2741360512 
Fax: 2741053101 
E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr 

 

«Προμήθεια καυςίμων κίνηςησ & πετρελαίου 
θζρμανςησ, ζτουσ 2021 Δήμου Βζλου Βόχασ» 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1
η
 ΟΜΑΔΑ-ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………………………………………………….. με ΑΦΜ……………………..……….. ΔΟΥ 
……………………………………….. που εδρεφει  ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... αρικμόσ ………….., 
τθλ. …………………..………  

Α/
Α 

ΕΙΔΟ CPV Μονάδα Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 λίτρα 
7.868,10 

 
 

 

2 Ρετρζλαιο κίνθςθσ  09134220-5 λίτρα 
65.100 

 
 

3 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  09135100-5 λίτρα 
1.070,88 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  
ΣΡ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2 
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
Τθλ.:2741360512-13 
Fax: 2741053101 
E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr 

«Προμήθεια καυςίμων κίνηςησ & πετρελαίου 
θζρμανςησ, ζτουσ 2021 Δήμου Βζλου Βόχασ» 

 

  

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2η ΟΜΑΔΑ-ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 

 Τθσ Επιχείρθςθσ …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. ΔΟΥ 
……………………………………….. που εδρεφει  ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... 
αρικμόσ ………….., τθλ. ………………  

Α/Α ΕΙΔΟ CPV Μονάδα. Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ 
(βενηίνθ αμόλυβδθ) 
χλοοκοπτικοφ μθχανιματοσ 

09132100-4 

Λίτρα 1.033,00   

 

2 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ) για κζρμανςθ 
Ραιδικϊν Στακμϊν 

09135100-5 

Λίτρα 5.810,00   

 

3 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ) για κζρμανςθ 
ακλθτικϊν Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

3.486,00   

 

4 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ) για κζρμανςθ 
Ρολιτιςτ. Κζντρων 

09135100-5 Λίτρα 

1.161,00   

 

5 Καυςίμων (Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ) για κζρμανςθ 
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

09135100-5 Λίτρα 

1.742,00   

 

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  
ΣΡ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2 
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
Τθλ.:2741360512-13 
Fax: 2741053101 
E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr 

 

«Προμήθεια καυςίμων κίνηςησ & πετρελαίου 
θζρμανςησ, ζτουσ 2021 Δήμου Βζλου Βόχασ» 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Τθσ Επιχείρθςθσ      …………………………………………………………………… με ΑΦΜ…      ………………..ΔΟΥ 
……………………………………….. που εδρεφει ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... 
αρικμόσ ………….., τθλ. ……………… 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα. Ροςότθτα Τιμι 
Μονάδασ 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

Τιμι Ρροςφοράσ 

Σφνολα 

Ολογράφωσ Αρικμθτικϊσ 

1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 
Α’/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

λίτρα 39.000,00 

  

  

2 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  
Β’/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

λίτρα 20.000,00  

 

  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Ρ.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

          

           Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  

ΣΡ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2 

20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

Τθλ.:2741360512-13 

Fax: 2741053101 

E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr 

 

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Προμήθεια καυςίμων κίνηςησ, πετρελαίου 
θζρμανςησ & λιπαντικών, ζτουσ 2021 Δήμου 
Βζλου Βόχασ» 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ 

 
Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

ΚΑΥΣΙΜΑ 
(βενηίνθ 
αμόλυβδθ, 
πετρζλαιο 
κίνθςθσ – 
πετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

Τα καφςιμα κίνθςθσ (Bενηίνθ αμόλυβδθ, 
πετρζλαιο κίνθςθσ) και το πετρζλαιο 
κζρμανςθσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 
επιβάλει θ ςχετικι νομοκεςία, κα ζχουν 
τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που 
προβλζπουν οι όροι αυτοί, κα είναι 
απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 
προςμίξεισ κ.λ.π. και κα είναι 
κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ 
χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο 
Διμοσ. Θ ποιότθτα τουσ κα είναι εκείνθ 
των προϊόντων των Ελλθνικϊν Κρατικϊν 
Διυλιςτθρίων (Αςπροπφργου κ.λ.π.) και 
κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 
εκάςτοτε ορίηονται από το Ανϊτατο 
Χθμικό Συμβοφλιο του Γενικοφ Χθμείου 
του Κράτουσ ι ιςοδφναμου οργανιςμοφ 
άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. 

 

ΝΑΙ 

    

Στθ ςτιλθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που 
ηθτοφνται από τθ παροφςα διακιρυξθ.   

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» όπου ζχει  ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ»,  ςθμαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προςφερόμενα 
είδθ να διακζτουν τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται  θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ  μορφι   ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδθ των 
καυςίμων που προςφζρει καλφπτουν τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ   Ρροδιαγραφζσ 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» ςθμειϊνεται  θ απάντθςθ του προμθκευτι, ςε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus ) ι άλλου είδουσ ζγγραφα , που υποβάλλει με τθν προςφορά του, αποδεικνφεται ότι τα 
προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ ηθτοφμενεσ από τθν παροφςα τεχνικζσ προδιαγραφζσ . 

           Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
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