
  

                                                                                                                                         
 

 
                            «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018» 

          
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

(lt) 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

(€) ΠΡΟ/ΣΜΟΣ 
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 14000 0,77 10.780,00 
2 Πετρέλαιο κίνησης 20500 1,02 20.910,00 
3 Βενζίνη Aμόλυβδη μεταφορικών μέσων 10500 1,22 12.810,00 
4 Βενζίνη Aμόλυβδη λοιπών αναγκών – χλοοκοπτικά 1400 1,22 1.708,00 
5 Πρόσθετο καυσίμων (adblue) 430 1,85 795,50 
6 Λιπαντικό SAE 5W-30 15 6,00 90,00 
7 Λιπαντικό SAE 10W-40 25 5,70 142,50 
8 Λιπαντικό SAE 15W-40 120 4,75 570,00 

  Σύνολο 47.806,00 

  Φ.Π.Α. 
24% 

11.473,44 

  Γεν. Συνολ. 59.279,44 
 
 
 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18-10-2017 
             Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  
              ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
 
             
               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ  
              ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 18-10-2017 
                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

CPV: 09135100-5 
CPV: 09134200-9  

                            CPV: 09132100-4 
                            CPV: 24951100-6  
                            CPV: 24957000-7  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ      
KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.806,00 € (ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α.) 

Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας 
Τ.Κ.  43 150 
τηλ:  24413 52200 
φαξ:  24410 95308 
e-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 



  

             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

CPV: 09135100-5 
CPV: 09134200-9  

                            CPV: 09132100-4 
                            CPV: 24951100-6  
                            CPV: 24957000-7  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ      
KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.806,00 € (ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α.) 

Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας 
Τ.Κ.  43 150 
τηλ:  24413 52200 
φαξ:  24410 95308 
e-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

    Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αμόλυβδης, πρόσθετο καυσίμων (adblue) και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου, έχει προϋπολογισθεί στο 

ποσό των 47.806,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Για την προμήθεια των καυ-

σίμων η τιμή ανά λίτρο θα υπολογίζεται βάσει της έκπτωσης που έχει κατατεθεί και της μέσης τιμή λιανικής πώλησης των 

καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο  φορέα όπως 

ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τα υπόλοιπα προς προμήθεια είδη η τιμή θα υπολο-

γιστεί βάση της έκπτωσης που έχει κατατεθεί και της τιμής που έχει καθοριστεί από την υπηρεσία. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

    Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου  πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με 

εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και τα λιπαντικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους 

διατάξεις, όπως αυτές καθορίζονται με την 176/1994 απόφαση του ανώτατου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 421 κ.Β την 

6.6.1994) για τα ορυκτέλαια. 

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. (Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική 

Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β΄και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β )́. 

 
β)  Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανά-

μειξη με νερό ή πετρέλαιο. (Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 

872/2007 και β) στην Υπουργική πόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β’).  

 
γ)  Το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι απαλλαγμένο από νερό και από άλλες προσμίξεις (Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται α) στην Yπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β ,́ β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 Φ.Ε.Κ. 

1273/2003 γ) στην Υπουργική Απόφαση 469/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β και δ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 

Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β’). 

 
δ) Πρόσθετο καυσίμων (adblue) διάλυμα στερεάς ουρίας - υπερκαθαρού νερού 32.5% (AUS32 – " AD BLUE ") για 

χρήση στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων οχημάτων-φορτηγών-μηχανημάτων εφοδιασμένων με σύστημα 



  
καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων προς μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του διοξειδείου του άνθρακα. Προ-

διαγραφές : ISO 22241 ή DIN 70070 σε συσκευασία 10 ή 20 lt). 

 

 ε) Λιπαντικό βενζινοκινητήρα ημισυνθετικό ή συνθετικό SAE 5W-30 για βενζινοκίνητα οχήματα του Δήμου σε συσκευασία 1 ή 

4, ή 5 lt) . Προδιαγραφές : ACEA C3/A3-B4, API SN/CF 

 

στ)  Λιπαντικό βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα ημισυνθετικό ή συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκίνητα  ή πετρελαιο-

κίνητα οχήματα του Δήμου σε συσκευασία 1 ή 4, ή 5 lt) . Προδιαγραφές : ACEA A3/B4, API SL/CF 

 

η) Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα ημισυνθετικό ή συνθετικό SAE 15W-40 για πετρελαιοκίνητα τροχοφόρα του Δήμου σε συ-
σκευασία 10 ή 20 lt. Προδιαγραφές: ACEA E3/E5/E7/B3/B4, API CH-4.  
 

   Τονίζεται ότι ο Δήμος  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. Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα 

είναι πρωτογενή, ημισυνθετικά ή συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από ανα-

γεννημένα ελαιολιπαντικά. Τα δοχεία των λιπαντικών θα πρέπει να αναφέρουν τα άνω χαρακτηριστικά και πιστοποίηση κατά 

ISO. 

Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

    Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Λίμνης Πλα-

στήρα ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στο πρατή-

ριο του προμηθευτού. Εάν ο προμηθευτής βρίσκεται εκτός του οδικού άξονα Καρδίτσας – Μητρόπολης - Νεοχωρίoυ, θα πρέ-

πει να υποδείξει αδειοδοτημένο πρατήριο εντός του άξονα για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων κατόπιν συμφωνίας με τις 

υπηρεσίες του Δήμου.  

    

    Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 

το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

 
   1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) ως αποδεικτικό των δικαιολογητικών που διαθέτουν, ( Άρ-

θρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)), και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύουν την μελέτη της παρούσας προ-

μήθειας. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των 

όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

γ) Δήλωση συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.  

γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 



  
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 

καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμ-

βούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του 

τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομι-

κή μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί 

από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-

σεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείνα-

ντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυ-

νατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, η οποία 

και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπλη-

ρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

 2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, 

η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρό-

σωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκ-

πρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογρα-

φή). 

Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α  ́της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε 

συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται και δεν ζητείται στην παρούσα διακήρυξη. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

       Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμ-

βασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. εάν η κατακύρωση 

έχει γίνει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή  αντίστοιχα σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α των 

επιμέρους προς προμήθεια ειδών για τα οποία έχει γίνει η κατακύρωση. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 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. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης εκ μέρους του προμηθευτή εάν η σύμβαση των υπό προμήθεια ειδών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 

€ (πλέον Φ.Π.Α.) (Ν.44112/2016 Αρ. 302 παρ.β). 

           3.       Παραλαβή των υλικών 

      Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμ-

φωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 199-215 του Ν. 4412/2016. 

           4.       Τρόπος Πληρωμής 

     Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού των εκδιδόμενων παραστατικών μετά 

την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου . 

 

 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18-10-2017 
             Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  
              ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
 
             
               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ  
              ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 18-10-2017 
                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

CPV: 09135100-5 
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                            CPV: 09132100-4 
                            CPV: 24951100-6  
                            CPV: 24957000-7  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ      
KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.806,00 € (ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας 
Τ.Κ.  43 150 
τηλ:  24413 52200 
φαξ:  24410 95308 
e-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων 

1. Πετρελαίου κίνησης 
2. Πετρελαίου θέρμανσης 
3. Βενζίνης αμόλυβδης για μεταφορικά μέσα 
4. Βενζίνης αμόλυβδης λοιπών αναγκών-χλοοκοπτικών 
5. Πρόσθετο καυσίμων (adblue) 
6. Λιπαντικό SAE 5W-30 
7. Λιπαντικό SAE 10W-40 
8. Λιπαντικό SAE 15W-40 
 

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

όλων γενικά των αναγκών του Δήμου. Θα    διεξαχθεί    συνοπτικός    διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018»   (πετρελαίου   θέρμανσης,   πετρελαίου   κίνησης, βενζίνης αμό-

λυβδης, πρόσθετου καυσίμων (adblue) και λιπαντικών).  Για την προμήθεια των καυσίμων η τιμή ανά λίτρο θα υπολογίζεται 

βάσει της έκπτωσης που έχει κατατεθεί και της μέσης τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από 

το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο  φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσί-

α. Για τα υπόλοιπα προς προμήθεια είδη η τιμή θα υπολογιστεί βάση της έκπτωσης που έχει κατατεθεί και της τιμής που έχει 

καθοριστεί από την υπηρεσία. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 47.806,00 ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

     Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις   διατάξεις   του ν.4412/2016 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.   Η 

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

Τα λιπαντικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους διατάξεις, όπως αυτές καθορίζονται με την 

176/1994 απόφαση του ανώτατου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 421 κ.Β την 6.6.1994) για τα ορυκτέλαια. 

   Ο Δήμος  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. 

 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18-10-2017 
             Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  
              ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
 
 
             
               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ  
              ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 18-10-2017 
                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 
       «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  2018» 

ENTYΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης ….…..%  

2. Πετρέλαιο Κίνησης ….…..%  

3. Βενζίνη Aμόλυβδη  
μεταφορικών μέσων 

……...%  

4. Βενζίνη Aμόλυβδη λοιπών ανα-
γκών - χλοοκοπτικά 

        ……...%  

5. Πρόσθετο καυσίμων (adblue) 
 

        ……...%  

6. Λιπαντικό SAE 5W-30 
 

        ……...%  

7. Λιπαντικό SAE 10W-40         ……...%  

8. Λιπαντικό SAE 15W-40         ……...%  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  …/…/2018 


