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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
 Η κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο «ΟΡΔΣΙΑ». Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα 

αθνξά ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πνζόηεηαο 3.250 ιίηξσλ 

θαη ακόιπβδεο βελδίλεο 3.830 ιίηξσλ.  

 Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο «ΟΡΔΣΙΑ», από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαγσληζκνύ έηνπο 

2017, έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από ην λέν δηαγσληζκό έηνπο 2018, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 Η ζύκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά από δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2017. 

 Η ηζρύο ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο, αθνύ νινθιεξσζεί ην θπζηθό θαη 

νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο κε αξηζκ. Πξση. 158/20-3-2019 ζύκβαζεο θαη παύεη λα ηζρύεη θαη 

ζεσξείηαη όηη έρεη ιήμεη ε ηζρύο ηεο, όηαλ νινθιεξσζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελό ηεο 

ή όηαλ ππνγξαθεί ε λέα ζύκβαζε από ηνλ δηαγσληζκό έηνπο 2018, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

 Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 9.525,08 € κε ην ΦΠΑ 

(24%) θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋ/ζκνύ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο «ΟΡΔΣΙΑ» 
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ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ  
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ € ΤΝΟΛΟ 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  Λίηξα 3.250,00 0,894 3.424,02 

2 Βελδίλε Ακόιπβδε Λίηξα 3.830,00 1,310 4.257,50 

ΤΝΟΛΟ  7.681,52 

ΦΠΑ 24% 
1.843,56 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 9.525,08 
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε   

Γηα ηα καύζιμα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

 

 Πεηρέλαιο θέρμανζης ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο. i) Τθν Κ.Υ.Α. 467/2002/03 
(ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ», ii) 
Τθν Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – Διορκ. Σφαλμ. ςτο ΦΕΚ-1630Β/03): «Διαδικαςίεσ 
χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ». 

 Βενζίνη αμόλσβδη ζύκθσλα κε ηε Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καφςιμα  
αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ Βενηίνθ - Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμών». ζα ελαξκνλίδεηαη 

πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε πνπ θαζνξίδεη ην αξκόδην 

Τπνπξγείν. 
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ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΟΡΔΣΙΑ 

1. Κηίξην Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  Καζηνξηά  

2. ΚΔΚ Καζηνξηάο  Καζηνξηά 

3. ΚΓΑΠ - βηβιηνζήθε Καζηνξηάο Καζηνξηά 

4. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Καζηνξηάο Καζηνξηά 

 

 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απευθείας στα οχήματα της Δημοτικής Επιχείρησης, στο πρατήριο του 

προμηθευτή. 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 
Άπθπο 1ο- Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 
 

 Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ είναι η ππομήθεια καςζίμων ηηρ Κοινωθελούρ 

Επισείπηζηρ ηος Δήμος Καζηοπιάρ «Οπεζηιάρ». Ο ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ 

ππομήθειαρ ανέπσεηαι ζε 9.525,08 € με ηο ΦΠΑ (24%). 

 
 
Άπθπο 2ο-Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

α) Σου Ν.4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147Α /8-8-2016) 

β) Σου Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87Α /7-6-2010) και του Ν.4111/13 (ΥΕΚ Α΄18) 

γ) Σου Ν.4013/2011 «ύσταση  ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων» (ΥΕΚ 204 Α/15-9-2011) 

δ) Σης Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων» (ΥΕΚ 2677/Β/21-10-2013) 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο - υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η ύμβαση 

2. Η παρούσα μελέτη 

3. Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου 



 

ΑΡΘΡΟ  4ο - Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 32 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 5ο – Σιμές προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά μετά από την 

πρόσκληση για υποβολή προσφορών της Τπηρεσίας.  

την οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους (πετρέλαιο 

θέρμανσης), του Παρατηρητηρίου Σιμών Τγρών Καυσίμων του Τπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του.  

Σο ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο – ύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών, για να 

υπογράψει τη σύμβαση. 

ε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη 

χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, και δεν καταθέσει την 

προβλεπόμενη από το άρθρο 8 εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  7ο – Σόπος και χρόνος παράδοσης 

Σόπος παράδοσης: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα 

για τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στις δεξαμενές των κτιρίων ηηρ Κοινωθελούρ 

Επισείπηζηρ ηος Δήμος Καζηοπιάρ «Οπεζηιάρ». Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που 



 

πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της παράδοσης 

αυτών.  

Φρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες ηηρ 

Κοινωθελούρ Επισείπηζηρ ηος Δήμος Καζηοπιάρ «Οπεζηιάρ».. Ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραδίδει τα καύσιμα εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την 

ειδοποίηση της υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ  8ο – Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή. 

2. ε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να 

διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ  9ο – Υόροι, Σέλη, Κρατήσεις 

Σον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι 

σήμερα που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 10ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής 

περιόδου. 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

 

Α/Α ΔΙΓΟ  
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ (%) 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  Λίηξα 3.250,00 
 

2 Βελδίλε Ακόιπβδε Λίηξα 3.830,00 
 

 

Σηην οικονομική πποζθοπά δίνεηαι ηο πποζθεπόμενο ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) επί ηηρ 
εκάζηοηε διαμοπθούμενηρ, μέζηρ λιανικήρ ηιμήρ πώληζηρ ηος είδοςρ (πεηπέλαιο θέπμανζηρ), ηος 

Παπαηηπηηηπίος Τιμών Υγπών Καςζίμων ηος Υποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, καηά ηην 

ημέπα παπάδοζηρ αςηού και πος θα ανηιζηοισεί ζε κάθε σαπακηηπιζηικό γνώπιζμα ηος.  
Σο ανωηέπω ποζοζηό έκπηωζηρ μποπεί να είναι και απνηηικό σωπίρ να ςπεπβαίνει ηο 5%. 

 

 

 
 
 

 
 

……………………………………. 
(ηόπος ημερομηνία) 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
(ζθραγίδα σπογραθή) 

 
 
 
 

 

 

 


