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                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

 έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

  

 

  

 

 

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 
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                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

                                                                              έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

          Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών για το έτος 2018, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών 
αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων (δεν περιλαμβάνεται η 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε.), δηλαδή : 
    α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», 
    β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    δ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, και 
    ε) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 
18), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014 και της αριθ. 3/11543/26-3-
2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
          Από 14/04/2014 και εφεξής οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι ανώνυμες εταιρείες 
των άρθρων 265 και 266 του ΔΚΚ (για το Δήμο μας η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε.) μπορούν κατ’ 
επιλογή τους είτε να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη από τον προμηθευτή που έχει 
αναδειχθεί σε οποιονδήποτε από τους δήμους που ανήκουν στο σύνδεσμο ή έχουν 
συστήσει τις ΔΕΥΑ ή τις ανώνυμες εταιρείες είτε να συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για 
λογαριασμό τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση (άρθρο 4 παρ. 4 ΠΝΠ 
της 12/12/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν 4257/2014). 
          Η ισχύς της Σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Θα είναι 
δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία, 
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή 
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου. 
          Στην τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης (που διαμορφώνει την τελική τιμή) 
συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η 
μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση 
των παραπάνω ειδών. 
          Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην 
Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης. 
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          Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει 
απαραίτητο, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα 
στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές 
της ενέργειες. 
           Για την ανάδειξη αναδόχου θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
          Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:  
- Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, 
υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την 
ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής, και 
- Για τα ελαιολιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η  αξία της σύμβασης εκτιμάται στο ποσό των  εξακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν 
δεκαέξι Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (606.116,94 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%, 
δηλαδή συνολικά στο ποσό των επτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων 
ογδόντα πέντε Ευρώ (751.585,00 €), η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων : 
- Για το ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: 10.6641.01, 10.6643.01, 20.6641.01, 25.6641.01, 

25.6642.01, 30.6644.01 και 35.6644.01. 
- Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ»: 64.07.30.3224, 64.07.30.3324, 64.07.30.3424, 64.07.00.0024, 
64.06.00.0024, 64.12.10.1124, 64.12.10.1224, 64.12.10.1324, 64.12.10.1424, 
64.12.10.1524, 64.12.20.2124, 64.12.20.2224, 64.12.20.2324, 64.12.20.2424, 
64.12.20.2524, 64.12.30.3324, 64.12.30.3424, 64.12.40.4124, 64.12.40.4224, 
64.12.40.4324, 64.12.40.4424, 64.12.50.5124, 64.12.50.5224 και 64.12.00.0010. 

-  Για το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: 10.6641.01, 
10.6643.01 και 35.6644.01. 

-  Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: 10.6641.01, 10.6643.01 και 
30.6644.01. 

-  Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, δεν 
υπάρχουν κωδικοί αριθμοί, επειδή δεν συντάσσεται προϋπολογισμός. 

-  Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, δεν 
υπάρχουν κωδικοί αριθμοί, επειδή δεν συντάσσεται προϋπολογισμός. 

   

          Οι τιμές των ελαιολιπαντικών που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη δαπάνη, 
έχουν ληφθεί από το εμπόριο και οι τιμές των ομάδων των καυσίμων προκύπτουν από 
τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του 
Τμήματος Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το έτος 2017. 
 
 
                                                                                       ΑΡΝΑΙΑ, 28 / 09 / 2017 
                                                                                                 Συντάχθηκε  
 
 
 

                                                                                          ΡΗΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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                                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και   

                                                                                       Ελαιολιπαντικών έτους 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτική Προμέτρηση 
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ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Αριστοτέλη : 

  

Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   63.000   0,806451 €   50.806,45 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 336.600   1,048387 € 352.887,11 € 

3 Βενζίνη Aμόλυβδη   28.500   1,290322 €   36.774,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ :  440.467,75 € 

ΦΠΑ 24% :   105.712,25 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 546.180,00 € 

 

Β: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Ελαιολιπαντικά      4.900  13.685,48 € 

Λ
ΙΠ

Α
Ν

Τ
ΙΚ

Α
  
Α

Ν
Α

Λ
Υ

Τ
ΙΚ

Α
 

ΛΑΔΙ πολύτυπο 20-50W       500 3,252 €     1.626,02 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46       700 3,089 €     2.162,60 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68    1.300 3,089 €     4.016,26 € 

ΛΑΔΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 
10-40W 

       60 14,634 €        880,00 € 

ΛΑΔΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 
15-40W 

     300 3,252 €        976,62 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 80W90 

     100 3,252 €        325,20 € 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ      200 2,602 €        520,32 € 

ΒΕΝΖΙΝΟΛΑΔΟ        40 5,528 €        221,14 € 

ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ 2Τ      200 3,656 €        731,71 € 

ΓΡΑΣΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΚΙΛΑ 

     500     2,50 €     1.250,00 € 

ADBLUE    1.000 0,976 €        975,61 € 
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ΣΥΝΟΛΟ :  13.685,48 € 

ΦΠΑ 24% :   3.284,52 € 

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 16.970,00 € 

 

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ (Α + Β) : 563.150,00 € 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση 
των καυσίμων, έχει ως εξής : 
 

 Για τη Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης     18.000   0,806451 €     14.516,13 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 228.300   1,048387 € 239.346,78 € 

3 Βενζίνη Aμόλυβδη   12.650   1,290322 €   16.322,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ :  270.185,49 € 

ΦΠΑ 24% :   64.844,51 € 

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 335.030,00 € 

 

Για τη Δημοτική Ενότητα  ΑΡΝΑΙΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   32.000   0,806451 €   25.806,45 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης   81.950   1,048387 €   85.915,33 € 

3 Βενζίνη Aμόλυβδη     9.450   1,290322 €   12.193,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ :  123.915,33 € 

ΦΠΑ 24% :   29.739,67 € 

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 153.655,00 € 

 

Για τη Δημοτική Ενότητα  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα 

(λίτρα) 
Τιμή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   13.000   0,806451 €   10.483,87 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης   26.350   1,048387 €   27.625,00 € 

3 Βενζίνη Aμόλυβδη     6.400   1,290322 €     8.258,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ :    46.366,93 € 

ΦΠΑ 24% :   11.128,07 € 

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :            57.495,00 € 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» : 

  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  4.300  
38.000     

1,290  € 
0,806  € 

  5.548,39  € 
 30.645,16  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 36.193,55  € 

Φ.Π.Α. 24%   8.686,45  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  44.880,00  € 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση 
των καυσίμων, έχει ως εξής : 
 

 Για τη Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  1.050  
12.000     

1,290  € 
0,806  € 

  1.354,84  € 
 9.677,42  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   11.032,26  € 

Φ.Π.Α. 24%   2.647,74  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.680,00  € 

 

Για τη Δημοτική Ενότητα  ΑΡΝΑΙΑΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  2.200 
20.000 

1,290  € 
0,806  € 

  2.838,71  € 
 16.129,03  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   18.967,74  € 

Φ.Π.Α. 24% 4.552,26  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   23.520,00  € 

 

Για τη Δημοτική Ενότητα  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1.050 
6.000 

1,290  € 
0,806  € 

  1.354,84  € 
 4.838,71  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   6.193,55  € 

Φ.Π.Α. 24%   1.486,45  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.680,00  € 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : 

  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 3.125 
 5.000 

1,290  € 
0,806  € 

  4.032,26  € 
 4.032,26  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   8.064,52  € 

Φ.Π.Α. 24%   1.935,48  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00  € 

 

Αφορούν τις  Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου & Αρναίας. 
Τόπος παράδοσης: Ιερισσός Χαλκιδικής       

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : 

  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
2. 
3. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  1.350 
     500 
 1.500 

1,048  € 
1,290  € 
0,806  € 

1.415,32  € 
645,16  € 

  1.209,68  € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   3.270,16  € 

Φ.Π.Α. 24%   784,84  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.055,00  € 

 

Τόπος παράδοσης: Ιερισσός Χαλκιδικής  

      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

30.000 0,806  €  24.193,55  € 

2. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 

40.000 0,806  €  32.258,06  € 

3. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

11.000 0,806  €  8.870,97  € 

 ΠΕΤΡΕΛΕΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Litr 81.000   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ   65.322,58  € 

Φ.Π.Α. 24%   15.677,42  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   81.000,00  € 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ / 
ΛΙΤΡΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

10.200 0,806  €  8.225,80  € 

2. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 

29.800 0,806  €  24.032,26  € 

3. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

  8.500 0,806  €  6.854,84  € 

 ΠΕΤΡΕΛΕΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Litr 48.500   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ   39.112,90  € 

Φ.Π.Α. 24%   9.387,10  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   48.500,00  € 

 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΑΝΑ  ΦΟΡΕΑ 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 563.150,00  € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

44.880,00  € 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

10.000,00  € 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

4.055,00  € 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

81.000,00  € 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

48.500,00  € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 751.585,00 € 

 

Αρναία, 28/09/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                     ΒΛΑΧΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ                                      ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                     ΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2017 

 

 

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

 έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

  

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  -    

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2017 

 

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

 έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

  

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

           Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα 
για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως αναφέρονται παρακάτω αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά : 
 
1) Πετρέλαιο θέρμανσης 
          Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 467/2002/10-10-2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-
2003, τ. Β’). 
 
2) Πετρέλαιο κίνησης 
          Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, 
τ. Β’). 
 
3) Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON 
          Η αμόλυβδη βενζίνη 95 RON θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, 
τ. Β’). 
 
4) λΙΠΑΝΤΙΚΑ 
          Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν λεπτομερώς τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 

Λάδι πολύτυπο SAE 20W50 
Λιπαντικό πολύτυπο, πρωτογενές, υψηλής ρευστότητας, για όλο το χρόνο. Να 
εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και οικονομία καυσίμου. Να 
παρέχει εξαιρετική ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ACEA E3/B3/Β4 
 
Υδραυλικό λάδι ISO VG46 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών, ρευστότητας 46 κατά ISO. Άριστες 
αντισκωριακές, αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες με πολύ καλά ρεολογικά 
χαρακτηριστικά ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ISO 46 DIN 51524 part2 
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Υδραυλικό λάδι ISO VG68 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών, ρευστότητας 68 κατά ISO. Άριστες 
αντισκωριακές, αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες με πολύ καλά ρεολογικά 
χαρακτηριστικά ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ISO 46 DIN 51524 part2 
 
Λάδι τύπου Diesel SAE 10W40 
Συνθετικό λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης SAE 10W-40, παρασκευασμένο από 
πρωτογενή υλικά και ειδικά πρόσθετα. Κατάλληλο για τη λίπανση και λειτουργία όλων 
των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων EURO4. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ACEA Ε7 
 
Λάδι τύπου Diesel SAE 15W40 
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες, το οποίο 
παρέχει αυξημένη προστασία του κινητήρα, οικονομία καυσίμου και μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων. 
Συσκευασία : Δοχείο 20 λίτρων. 
Εγκρίσεις – προδιαγραφές : ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH, 
MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, MTU Oil Category 2, Volvo VDS-3, RVI RLD-2, Mack 
EO-M Plus, Cummins CES 20, 072/1/6/7/8, DAF SHPD, ALLISON C-4, Caterpillar 
ECF-1. 
 
Βαλβολίνη GL5, SAE 80W90 για διαφορικό 
Υψηλής απόδοσης λάδι σχεδιασμένο για χρήση σε διαφορικά LSD. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: API: GL5 
 
Αντιπηκτικό κινητήρων παραφλού 
Αντιπηκτικό μη αραιωμένο, μακράς διάρκειας, απαλλαγμένο από αμίνες, φωσφορικά, 
νιτρώδη, βορικά και πυριτικά άλατα. Αντιπαγωτική προστασία σε ποσοστό αραίωσης 
50% για θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη των -30ο C (-30ο C υψηλότερη αποδεκτή 
θερμοκρασία, δηλ. για παράδειγμα -29ο C δεν είναι αποδεκτή τιμή), αντιθερμική και 
αντιδιαβρωτική προστασία μακράς διαρκείας. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: SAE J 1034 , ASTM 3306 
 
Βενζινόλαδο 
Λιπαντικό κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες. 
Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρων. 
Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: JASO-FB, ISO-LEGB 
 
Λάδι βενζινοκινητήρων 2Τ 
Προδιαλυμένο ορυκτέλαιο για δίχρονους, αερόψυκτους, χαμηλής απόδοσης, κινητήρες 
μικρού κυβισμού (<50cc) όλων των κατασκευαστών. Παρέχει υψηλό επίπεδο λίπανσης 
και ελαχιστοποίηση των φθορών και των προαναφλέξεων. Καίγεται χωρίς να αφήνει 
κατάλοιπα διατηρώντας το σύστημα εξαγωγής καθαρό. Συνιστώμενη αναλογία ανάμιξης 
2% λιπαντικού. 
Συσκευασία: Δοχείο του 1 λίτρου & δοχείο 20 λίτρων. 
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : API TA/TB, ASTM TSC-1/TSC-2, JASO FC, TISI, ISO-L-
EGD. 
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Γράσο γενικής χρήσεως (ασβεστίου) 
Εξαιρετικής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για γενική λίπανση και θα υπερκαλύπτει τις 
προδιαγραφές. 
Συσκευασία: Δοχείο των 4 κιλών & βαρέλι 200 κιλών. 
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : NLG12, KL2E-10. 


 Adblue 
Yψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο 
μείωσης οξειδίων του αζώτου (NOx) για κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς 
EURO IV, V (και μελλοντικώς EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα 
καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction). 
Θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky Automotive 
GmbH σχετικά με την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 22241-1. 
Συσκευασία : Δεξαμενή των 1.000 λίτρων. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
          Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων και καμία υποχρέωση δεν θα έχουν έναντι του αναδόχου σε 
περίπτωση που δεν προμηθευτούν τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 
          Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 
υπηρεσία. 
 
 

Αρναία, 28/09/2017 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                     ΒΛΑΧΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ                                      ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                     ΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2017 

 

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

 
 
 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 
          Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών για το έτος 2018, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών 
αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων (δεν περιλαμβάνεται η 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε.), δηλαδή : 
    α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», 
    β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    δ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, και 
    ε) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 
          Η  αξία της σύμβασης εκτιμάται στο ποσό των 751.585,00 Ευρώ  συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων. 
          Η ισχύς της Σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Θα είναι 
δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία, 
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή 
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – Θεσμικό πλαίσιο 
         Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

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

2) του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014, 

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»,  
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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 άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών,  

12) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

13) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”,  

14) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
15) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
16) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
17) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
18) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  
19) της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του 

Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

20) της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 
Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

21) Της αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη 
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους 
προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», 
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22) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 – Συμβατικά τεύχη 
          Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
              α) Διακήρυξη 
              β) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
              γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
              δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
              ε) Τιμολόγιο προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 4 – Προσφορές 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά για μία ή 
περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα 
ποσότητα της κάθε ομάδας. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 
ποσοτήτων της κάθε ομάδας καυσίμων και ελαιολιπαντικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να προσφέρουν την κάθε ομάδα καυσίμων και ελαιολιπαντικών για ολόκληρη 
την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  με διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:  
- Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, 
υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την 
ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής, και 
- Για τα ελαιολιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 – Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  

Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα οριστεί με 
σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 
με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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     α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών 
του Ν. 3886/2010.  

     β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013.  

     γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – Εγγυήσεις  
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της υπηρεσίας, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του 
Ν.4412/2016). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αριστοτέλη. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της 
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων (άρθρο 72 παρ.1α του 
Ν.4412/2016). 

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  
τους  δύο συμβαλλόμενους. 

 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις 

«συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 – Τόπος παράδοσης και ποσότητες 
          Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την 
Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, κατόπιν 
έγγραφης εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου. 
          Τόπος παράδοσης ορίζεται: 
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   1. Για το καύσιμα κίνησης, πρατήριο υγρών καυσίμων στις έδρες των τριών Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, Ιερισσό, Αρναία και Μεγάλη Παναγία. 
   2. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Δήμου Αριστοτέλη 
και των Νομικών του Προσώπων. 
   3. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες στους χώρους που θα 
υποδεικνύονται από το Δήμο. 
          Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου ή των 
Νομικών Προσώπων και καμία υποχρέωση δεν θα έχουν οι ανωτέρω φορείς έναντι του 
αναδόχου σε περίπτωση που δεν απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των 
ποσοτήτων της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 – Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία 
αναλαμβάνει και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 7 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή 
εκτέλεση.  

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος, 
Κοινωφελής Επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές)  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.  
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας 
σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των 
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 – Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την 
οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που 
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 
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μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή 
των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία 
της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των πρατηρίων 
την ημέρα παράδοσης αντίστοιχα στην Ιερισσό, την Αρναία και την Μεγάλη Παναγία 
του Νομού Χαλκιδικής (ανάλογα με την υποβολή προσφοράς του κάθε προμηθευτή), 
είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Επίσης η προσφερόμενη έκπτωση για κάθε 
είδος ελαιολιπαντικών είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων 
εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό 
προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα 
ορίζεται στη σύμβαση.  

Κρατήσεις-Φόροι:  
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 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον 
N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες 
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 – ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β', ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017 του Υπουργείου 
Οικονομικών-Δικαιοσύνης). 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος διενεργείται σε ποσοστό 1% για τα υγρά 
καύσιμα και σε ποσοστό 4% για τα λιπαντικά. 

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

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 – Δαπάνες δημοσίευσης 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 

τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της προμήθειας αναλογικά. 
 

Αρναία, 28/09/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                     ΒΛΑΧΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ                                      ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                     ΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2017 

 

 

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

 έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

  

 

 

 

 

 

 

Εκτιμώμενη Δαπάνη Σύμβασης ανά ΟΜΑΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2017 

 

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 

 έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου  

και των Νομικών του Προσώπων  

 
 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι  
Α Ν Α   Ο Μ Α Δ Α  

 

Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος 
Α΄18), από την προμήθεια που προδιαγράφει η παρούσα μελέτη θα εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη 
και των Νομικών του Προσώπων, δηλαδή : 
    α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», 
    β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
    δ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, και 
    ε) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 

 
Κατά την εκπόνηση της παρούσης ελήφθει υπόψη η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ αριθ. 

11543/ΕΓΚ.3/26-3-13, στην οποία διατυπώνονται τα εξής:  
«Οι αναθέτουσες αρχές - δήμοι, περιφέρειες - οφείλουν εγκαίρως να ζητούν από τα 

νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθμισης, τον προγραμματισμό 
των αναγκών τους για το διάστημα που θα αφορά η προς κατάρτιση σύμβαση, ……… στη 
συνέχεια, προγραμματίζουν την προμήθεια τμηματοποιώντας αυτή κατ΄είδος και χωρικά 
κατά την κρίση τους, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος, και δίνοντας δυνατότητα στους 
διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα αυτά επιθυμούν.  

Η διαδικασία για κάθε προμήθεια…….. είναι η ακόλουθη:  
- ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, 

αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος,  
- συντάσσεται μια ενιαία μελέτη, τμηματοποιημένη είτε χωρικά, είτε κατ΄είδος κλπ, 

κατά την κρίση τους» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν τεύχος ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ, ως εξής: 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ -  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 
Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Αριστοτέλη και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΡΝΑΙΑΣ και 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ) : 
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Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5   63.000   0,806451 €   50.806,45 € 

Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 336.600   1,048387 € 352.887,11 € 

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4   28.500   1,290322 €   36.774,19 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 440.467,75 € 

Φ.Π.Α. 24 %   105.712,25 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 546.180,00 € 

 

Ελαιολιπαντικά 

ΕΙΔΟΣ  /  CPV 
Ποσότητα 

(λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ελαιολιπαντικά  4.900   

ΛΑΔΙ πολύτυπο 20-50W 

CPV: 09211100-2 
500 3,252 €     1.626,02 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 

CPV: 09211600-7 
700 3,089 €     2.162,60 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68 

CPV: 09211600-7 
1.300 3,089 €     4.016,26 € 

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10-40W 

CPV: 09211100-2 
60 14,634 €        880,00 € 

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15-40W 

CPV: 09211100-2 
300 3,252 €        976,62 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 80W90 

CPV: 09211500-6 
100 3,252 €        325,20 € 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

CPV: 24957000-7 
200 2,602 €        520,32 € 

ΒΕΝΖΙΝΟΛΑΔΟ 

CPV: 09211600-7 
40 5,528 €        221,14 € 

ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ 2Τ 

CPV: 09211600-7 
200 3,656 €        731,71 € 

ΓΡΑΣΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΙΛΑ 

CPV: 24951000-5 
500 2,50 €     1.250,00 € 
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ADBLUE 

CPV: 24957000-7 
1.000 0,976 €        975,61 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13.685,48 € 

Φ.Π.Α. 24 %   3.284,52 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.970,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ -  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

563.150,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ -  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

 
Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 
– ΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΡΝΑΙΑΣ και ΠΑΝΑΓΙΑΣ) : 

 

Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5   38.000   0,806451 €   30.645,16 € 

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4     4.300   1,290322 €   5.548,39 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 36.193,55  € 

Φ.Π.Α. 24 %   8.686,45  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  44.880,00  € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ - 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 
44.880,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ -  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 
Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, αφορά τις Δημοτικές Ενότητες ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – 
ΑΚΑΝΘΟΥ και ΑΡΝΑΙΑΣ : 

 

Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 5.000   0,806451 €   4.032,26 € 
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Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 3.125   1,290322 €   4.032,26 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   8.064,52  € 

Φ.Π.Α. 24 %   1.935,48  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.000,00  € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
10.000,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ :  

 

Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 1.500   0,806451 €   1.209,68 € 

Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 1.350   1,048387 € 1.415,32 € 

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4    500   1,290322 €   645,16 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   3.270,16  € 

Φ.Π.Α. 24 %   784,84  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.055,00  € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

4.055,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ    

 
Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και αφορούν τις Σχολικές Μονάδες και στις τρεις 
Δημοτικές Ενότητες (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΡΝΑΙΑΣ και  ΠΑΝΑΓΙΑΣ) : 

 

Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5   81.000   0,806451 €   65.322,58 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   65.322,58  € 
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Φ.Π.Α. 24 %   15.677,42  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   81.000,00  € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
81.000,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ    

 
Τα υπό προμήθεια είδη είναι συνολικά για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και αφορούν τις Σχολικές Μονάδες και στις τρεις 
Δημοτικές Ενότητες (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΡΝΑΙΑΣ και  ΠΑΝΑΓΙΑΣ) : 

 

Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
ΔΑΠΑΝΗ 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5   48.500   0,806451 €   39.112,90 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   39.112,90  € 

Φ.Π.Α. 24 %   9.387,10  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   48.500,00  € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
48.500,00 € 

 
 

Αρναία, 28/09/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                     ΒΛΑΧΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ                                      ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
                     ΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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