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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 
ΠΙΣΤΩΣΗ :  

 
Προµήθεια Καυσίµων-Λιπαντικών ∆ήµου 
Σητείας & Νοµικών του Προσώπων έτους 
2020-21  
   53/02-10-2019 
Ι∆. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
Περιεχόµενα: 
1.Τεχνική Έκθεση 
2.Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3.Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Γενική, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Προϋπολογισµός: 

Φ.Π.Α. 24%: 
Συνολική ∆απάνη: 

275.361,00 € 
66.086,64 € 

341.447,64 € 
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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 
ΠΙΣΤΩΣΗ :  

 
Προµήθεια Καυσίµων-Λιπαντικών ∆ήµου 
Σητείας & Νοµικών του Προσώπων έτους 
2020-21  
   53/02-10-2019 
Ι∆. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ &ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις 
ανάγκες κίνησης των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Σητείας και των 
Νοµικών του Προσώπων έτους 2020-2021. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 
όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για 
προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων 
των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού 
υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, 
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 
Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύµφωνα µε τα αιτήµατα που έχουν απευθύνει στο ∆ήµο 
Σητείας οι αρµόδιες υπηρεσίες του, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα  , συντάχθηκε η παρούσα 
µελέτη, η οποία αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των 
οχηµάτων (επιβατηγά, µηχανήµατα έργου, φορτηγά κλπ), καθώς και τη θέρµανση των 
εγκαταστάσεων των κάτωθι Νοµικών Προσώπων (φορέων): 
 
1. ∆ήµος Σητείας  
2. ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής  ανάπτυξης Σητείας  (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) 
3. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθµιας Εκπαίδευσης 
4. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των  
341.447,64 € µε ΦΠΑ 24% και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στους 
προϋπολογισµούς των φορέων έτους 2020-21 και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις 
λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους. 
 
Αναλυτικά ανά ΦΟΡΕΑ :  
 
1. ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Καθαρό Ποσό: 240.161,00 € 
Φ.Π.Α. 24% : 57.638,64 € 
Σύνολο : 297.799,64  € 
Κ.Α. : 10/6641.001,10/6641.002,10/6643, 20/6641.001, 20/6641.002, 
25/6641.001,25/6641.002, 30/6641.001,30/6641.002,70/6641.001,70/6641.002 
 
2. ∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Καθαρό Ποσό : 2.000,00 
Φ.Π.Α. 24% : 480,00 
Σύνολο : 2.480,00 
Κ.Α. : 15-6643.001 
 
3. Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
Καθαρό Ποσό : 14.000,00 
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Φ.Π.Α. 24% : 3.360,00 
∆απάνη : 17.360,00 
Λειτουργικές δαπάνες ετών 2020-2021 
 
4. Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
Καθαρό Ποσό : 19.200,00 
Φ.Π.Α. 24% : 4.608,00 
∆απάνη : 23.808,00 
Λειτουργικές δαπάνες ετών 2020-2021 
 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-  

• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

• Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• 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,   

• 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»,  

• Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών  

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• 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”, 

• Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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•  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-

2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης,   

• Τη διάταξη της παραγράφου 16  άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η 

δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 

δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 

1781/23.5.2017 τ.Β )  

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

• Της με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 

4412/16 και την 23/2018 οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός 

από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας > 

• Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις.» 

• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & 

άλλες διατάξεις » 

• Της Κ.Υ.Α. 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012 <Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, 

στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.> 

• Της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 ) Απαιτήσεις όροι κυκλοφορίας  και 

μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης" 

• Της  Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/5-9-

2003): < Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης > 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) 

πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.   

• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

• Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 2932/27-09-2019 του Νομικού Προσώπου ΔΕΥΑΣ, βάσει 

της οποίας δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών 

για το έτος 2020-21 (παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),   

• Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 434/30-09-2019 του Νομικού Προσώπου ΜΑΔΕΣ Α.Ε., 

βάσει της οποίας δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία προμήθειας καυσίμων-

λιπαντικών για το έτος 2020-21 (παρ. 4 αρθ. 4 με το αρθ. 66 του Ν. 4257/14),  

• Το αίτημα με αρ. πρωτ. 1459/27-09-2019 του Νομικού Προσώπου ΔΟΚΑΣ 

• Το αίτημα με αρ. πρωτ.75/24-09-2019 του Νομικού Προσώπου Α/θμια Σχολική 

Επιτροπή 

• Το αίτημα με αρ. πρωτ. 49/24-09-2019 του Νομικού Προσώπου Β/θμια Σχολική 

Επιτροπή 

 
 

Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΗ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
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Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :  
• Για τα Καύσιµα ,το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο 

των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή 
του ∆ήµου Σητείας. Το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει 
το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).  

• Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές)  που θα 
προσφέρουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  
(χαµηλότερη τιµή ) για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των ειδών των καυσίµων & λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους 
ανά φορέα.  
Επίσης µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών µόνο των καυσίµων ή το 
σύνολο των ειδών µόνο των λιπαντικών για όλους τους φορείς, ή µόνο για το σύνολο των 
καυσίµων ή µόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα. 
  

Σητεία  02-10-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 
 
 
 
Εµµανουήλ Αδαµάκης                                                   Εµµανουήλ Ψυλινάκης                                                            
(∆Ε Μηχανοτεχνιτών )                                                               (ΠΕ Χηµικών – Περ/ντος)                                                               
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), τα υπό προµήθεια είδη ταξινοµούνται µε 
CPV υπό τους αριθµητικούς κωδικούς ως κάτωθι : 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09134200-9, µε τίτλο 
«Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»  
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09132100-4,µε τίτλο 
«Αµόλυβδη βενζίνη»  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09135100-5, µε τίτλο 
«Πετρέλαιο θέρµανσης»  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09211000-1, µε τίτλο «Λιπαντικά Έλαια & 
λιπαντικά µέσα »  
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των  
341.447,64  € µε ΦΠΑ 24%. 
 

Α) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    
1) ΚΑΥΣΙΜΑ         
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ λίτρα 165.000 1,21 199.650,00 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η λίτρα 19.000 1,42 26.980,00 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λίτρα 36.000 1,00 36.000,00 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 262.630,00 

      ΦΠΑ 24% 63.031,20 

      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 325.661,20 
2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ         
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 λίτρα 600 2,80 1.680,00 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/40  λίτρα 140 5,70 798,00 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/30 λίτρα 400 6,00 2.400,00 

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
10W/40 λίτρα 16 3,00 48,00 

5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
15W/40 λίτρα 20 3,00 60,00 

6 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46  λίτρα 400 2,00 800,00 
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7 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά 
κυκλώµατα ψυγείου. λίτρα 250 2,20 550,00 

8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90 λίτρα 60 6,00 360,00 

9 ADBLUE λίτρα 2000 1,20 2.400,00 

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 5W/30 λίτρα 160 7,00 1.120,00 

11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
5W/30 λίτρα 40 6,00 240,00 

12 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ λίτρα 400 1,00 400,00 

13 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 λίτρα 15 5,00 75,00 

14 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W/140 λίτρα 40 4,00 160,00 

15 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W/85 λίτρα 20 17,00 340,00 

16 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ CASE  λίτρα 80 4,00 320,00 

17 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΣΑΣΜΑΝ JCB λίτρα 60 5,00 300,00 

18 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB ,API GL-4 λίτρα 60 4,00 240,00 

19 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB API GL-5 λίτρα 60 4,00 240,00 

20 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 400ml) τεµ 20 3,00 60,00 

21 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ των 
400ml) τεµ 40 3,50 140,00 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 12.731,00 

      ΦΠΑ 24% 3.055,44 

      ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 15.786,44 

      ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α+Β 275.361,00 

      ΦΠΑ 24% Α+Β 66.086,64 

      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 341.447,64 

            

Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    
1) ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ         
ΟΜΑ∆Α Α ΚΑΥΣΙΜΑ         
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ λίτρα 165.000 1,21 199.650,00 
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2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η λίτρα 19.000 1,42 26.980,00 
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λίτρα 800 1,00 800,00 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 227.430,00 
      ΦΠΑ 24% 54.583,20 
      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 282.013,20 
            
ΟΜΑ∆Α Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 λίτρα 600 2,80 1.680,00 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/40  λίτρα 140 5,70 798,00 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/30 λίτρα 400 6,00 2.400,00 

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
10W/40 λίτρα 16 3,00 48,00 

5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
15W/40 λίτρα 20 3,00 60,00 

6 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46  λίτρα 400 2,00 800,00 

7 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά 
κυκλώµατα ψυγείου. λίτρα 250 2,20 550,00 

8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90 λίτρα 60 6,00 360,00 

9 ADBLUE λίτρα 2000 1,20 2.400,00 

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 5W/30 λίτρα 160 7,00 1.120,00 

11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
5W/30 λίτρα 40 6,00 240,00 

12 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ λίτρα 400 1,00 400,00 
13 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 λίτρα 15 5,00 75,00 

14 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W/140 λίτρα 40 4,00 160,00 

15 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W/85 λίτρα 20 17,00 340,00 

16 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ CASE  λίτρα 80 4,00 320,00 

17 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΣΑΣΜΑΝ JCB λίτρα 60 5,00 300,00 

18 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB ,API GL-4 λίτρα 60 4,00 240,00 

19 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB API GL-5 λίτρα 60 4,00 240,00 
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20 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 400ml) τεµ 20 3,00 60,00 

21 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ των 
400ml) τεµ 40 3,50 140,00 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 12.731,00 
      ΦΠΑ 24% 3.055,44 
      ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 15.786,44 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 297.799,64 

            
2) ∆.Ο.Κ.Α.Σ.          
ΟΜΑ∆Α A ΚΑΥΣΙΜΑ          
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λίτρα 2.000 1,00 2.000,00 
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.000,00 
      ΦΠΑ 24% 480,00 
      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 2.480,00 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ο.Κ.Α.Σ. 2.480,00 
            
            
3) Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
ΟΜΑ∆Α A ΚΑΥΣΙΜΑ          
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λίτρα 14.000 1,00 14.000,00 
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.000,00 
      ΦΠΑ 24% 3.360,00 
      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 17.360,00 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  17.360,00 

            
            
4) Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
ΟΜΑ∆Α A ΚΑΥΣΙΜΑ          
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ λίτρα 19.200 1,00 19.200,00 
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19.200,00 
      ΦΠΑ 24% 4.608,00 
      ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 23.808,00 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  23.808,00 

 
 

Σητεία  02-10-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 
 
 
Εµµανουήλ Αδαµάκης                                                   Εµµανουήλ Ψυλινάκης                                                            
(∆Ε Μηχανοτεχνιτών )                                                               (ΠΕ Χηµικών – Περ/ντος)                                                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
                                       
       

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 
ΠΙΣΤΩΣΗ :  

 
Προµήθεια Καυσίµων-Λιπαντικών ∆ήµου 
Σητείας & Νοµικών του Προσώπων έτους 
2020-21  
  53/02-10-2019 
Ι∆. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α)  ΚΑΥΣΙΜΑ µε τις παρακάτω  προδιαγραφές:     
 
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα και προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών 
και τις σχετικές Αγορανοµικές διατάξεις. Ειδικότερα: 
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ.  514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :Καύσιµα αυτοκινήτων - 
Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών, όπως τροποποιήθηκε  µε την υπ’ 
αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών - 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών αλλαγών, και σύµφωνα µε την ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, 
ενέργειας & κλιµατικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη µε αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-
2012) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων 
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου , όπως : Αριθµός Κετανίων ελαχ. 51,  µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg.  
 Το καύσιµο πρέπει να είναι  απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο 
θέρµανσης. 
 
 
2. Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
των υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιµα Αυτοκινήτων - 
Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών, και σύµφωνα µε την ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, 
ενέργειας & κλιµατικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη µε αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-
2012) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων 
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου , όπως :  Αριθµός οκτανίου, RON 95 ελάχ., µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 
10mg/kg., περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,005 g/l. 
Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. 
 
 
3. Πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ. Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 
1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης, όπως :  
∆είκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει 
ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο, η ένταση του 
χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5. 
Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης 
κτλ.). 
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Οι φορείς διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό 
Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούµενων 
προδιαγραφών 
 
 
Β)  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  µε τις παρακάτω προδιαγραφές : 
 
Όλα τα είδη των λιπαντικών θα πρέπει :  
 
Α) Να είναι καλής ποιότητας ,πρωτογενή και µη ανακυκλωµένα. Τα λάδια πολλαπλής 
ρευστότητας θα έχουν την ιδιότητα να µην µεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσµα 
θερµοκρασιών . 
Β) Έχουν προδιαγραφές σύµφωνα µα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 ) 
των υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά 
τους τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
 
1)  Κατάλογο της αντίστοιχης εταιρίας κατασκευής ή σχετικά τεχνικά φυλλάδια που να 
αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που προσφέρουν. 
 
2) Τα επίσηµα Πιστοποιητικά (approvals) της κατασκευαστριας εταιριας MERCEDES BENZ 
, που να αποδεικνύεται ότι έχουν τις εγκρίσεις (APROVAL) τα συγκεκριµένα είδη που 
προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, και συγκεκριµένα  
για: 
α) Το λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40  
β) Το λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40  
γ) Το λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/30  
 
3) Για τα κατωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ή 
της εταιρείας που θα καταθέσει προσφορά, ότι υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές, όπως 
αυτές καθορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία JCB για τους συγκεκριµένους 
αριθµούς παραγωγής τους (part number): 
 
α) Λιπαντικό Υδραυλικού CASE , µε part number : MAT 3540 
β) Λιπαντικό ΣΑΣΜΑΝ JCB ,  µε part number : 4000/2505 
γ) Βαλβολίνη εμβαπτιζόμενων φρένων JCB  , µε part number:  4000/2205 
δ) Βαλβολίνη εμβαπτιζόμενων φρένων JCB  , µε part number:  4000/2202 
 
4) Για τα λοιπά είδη, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ή της 
εταιρείας που θα καταθέσει προσφορά, ότι αυτά υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές όπως 
αυτές ζητούνται από την παρούσα µελέτη. 
 
5) Εφόσον ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι:  
α) Παραγωγός συσκευασιών  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 
4496/2017  (δηλαδή συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, 
µε σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές 
σακούλες µεταφοράς, εισάγουν συσκευασµένα προϊόντα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην 
ελληνική αγορά κλπ),  θα πρέπει να προσκοµίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς 
υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του 
αυτή, καθώς και ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  του Ν. 4496/2017  
(δηλαδή να  οργανώνουν και να λειτουργούν ΑΣΕ∆ ή να συµµετέχουν σε ΣΣΕ∆ καθώς και 
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να είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων ΕΜΠΑ) 
 
β)  ∆ιακινητής συσκευασµένων προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 
4496/2017, θα πρέπει να προσκοµίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς υπεύθυνη 
δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς 
και ότι τα λιπαντικά τα οποία θα προµηθεύσει θα προέρχονται από παραγωγό που είναι 
εγγεγραµµένος στο ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης  της. 
 

� Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του 
αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) µε τη προσκόµιση του πιστοποιητικό εγγραφής του παραγωγού 
στο Ε.Μ.ΠΑ., που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού 
ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 
 

 
1) ΟΜΑ∆Α Β ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA :   E9/E7 
API :  CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4 
MB 228.31,MAN 3575 

• Απαραίτητη η προσκόµιση 
πιστοποίησης καταλληλότητας 
(approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. MB 228.31 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
10W/40  

SAE  10W/40 , ACEA :   Ε6/E7/E9 
API :  CJ-4 
ΜΒ 228.51,ΜΑΝ 3477,3271 
VOLVO VDS 4,DAF PX Euro VI  

• Απαραίτητη η προσκόµιση 
πιστοποίησης καταλληλότητας 
(approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. ΜΒ 228.51 

 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
10W/30 

SAE  10W/30 , ACEA :   E9/Ε6 
API :  CJ-4 
ΜΒ 228.51,ΜΑΝ 3575,VDS 4,DAF PX Euro 
VI  

• Απαραίτητη η προσκόµιση 
πιστοποίησης καταλληλότητας 
(approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. ΜΒ 228.51 

 

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
SAE 10W-40 

SAE  10W/40 , ACEA :  A3/B3, A3/B4 
API :  SL/CF  
MB 229.1, VW 501.01/505.00 

• Επιθυµητή συσκευασία σε δοχείο 
χωρητικότητας 4 lt 
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5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
SAE 15W-40 

SAE  15W/40 , ACEA :  A3/B3, A3/B4 
API :  SL/CF  
MB 229.1, VW 501.01/505.00 

• Επιθυµητή συσκευασία σε δοχείο 
χωρητικότητας 4 lt 

 

6 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46  
 

HLP ISO 46 
DIN 51524 part 3 , HVLP 
 

7 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά 
κυκλώµατα ψυγείου. 
 

BS 6580, ASTM D-3306, AFNOR NF R 15-
601, SAE J1034 
Το εν λόγω προϊόν θα είναι συµπυκνωµένο 
αδιάλυτο αντιψυκτικό, αντιθερµικό και 
αντισκωριακό κατάλληλο για όλα τα 
αυτοκίνητα και όλες τις εποχές. 
 

8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90 
SAE 80W/90  
API GL-5 
MIL-L-2105D, ZFTE-ML 

9 ADBLUE 

DIN 70070, ISO 22241 
Βελτιωτικό πετρελαίου για την µείωση της 
εκποµπής καυσαερίων από βαρέα οχήµατα που 
φέρουν πετρελαιοκινητήρες σύµφωνα µε την 
οδηγία Euro 5 της Ε.Ε. 

• Το προϊόν θα παραδίδεται τµηµατικά 
κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου και πρέπει να 
έχει ηµεροµηνία παραγωγής το µέγιστο 
έως 2 µήνες πριν την παράδοσή του. 

• Συσκευασία δοχείο των 20 λίτρων   

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
5W/30 

SAE  5W/30 , ACEA :  Ε6/Ε9/Ε4, 
API :  CJ-4/CI-4  
MAN 3575,3477,MB228.51 VDS3 
 

11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 
5W/30 

SAE  5W/30 , ACEA :  C4, 
API :  SN/CF 
MB229.51 ,DPF 
 

12 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 

Απιονισµένο νερό υψηλής καθαρότητας 
κατάλληλο για χρήση σε µπαταρίες και ψυγεία 
αυτοκινήτων. 

• Συσκευασία 4 ή 5 έως 20 λίτρων. 

13 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 
DOT 4, FMVSS 116, SAEJ1703 

• Επιθυµητή συσκευασία σε δοχείο 
χωρητικότητας 1 lt 

14 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W/140 
SAE 85W-140 
API : GL-5 
MIL-L-2105D  

15 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W/85 
SAE 75W-85 
API : GL-4 
 

16 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
CASE  

CASE HY-TRAN ULTRACTION  
MAT 3540 
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17 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΣΑΣΜΑΝ JCB Κωδικός:  4000/2505 

18 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB, API GL-4 

Κωδικός:  4000/2205 
API GL-4 

19 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ JCB ,API GL-5 

Κωδικός:  4000/2202 
API GL-5 

20 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ 
των 400ml) 

Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα 
συστήµατα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την 
καλή εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει 
τους µπλοκαρισµένους µηχανισµούς: 
κλειδαριές, βίδες, στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να 
προστατεύει από τη διάβρωση εναποθέτοντας 
µία προστατευτική ταινία στις µεταλλικές 
επιφάνειες. Να αποτρέπει τη σκουριά, να 
καθαρίζει από υπολείµµατα λίπους και πίσσας. 

• Σε συσκευασία των 400ml ανά 
τεµάχιο. 

 

21 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ των 
400ml) 

Ισχυρός διαλύτης που αφαιρεί πολύ γρήγορα 
όλα τα κατάλοιπα από το εσωτερικό και τα 
εµφανή µέρη του καρµπυρατέρ χωρίς 
αποσυναρµολόγηση. 
Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα 
εµφανή σηµεία του καρµπυρατέρ (τσόκ, 
φράκτη βαλβίδων και αερίων και ρύθµιση 
βιδών του καρµπυρατέρ). 
Να εξουδετερώνει τα υπολείµµατα που έχουν 
κολλήσει στα εξαρτήµατα όπως ρητίνη, λάδια, 
υπολείµµατα γράσου και βρωµιάς. Το προϊόν 
θα πρέπει να εξατµίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, 
χωρίς να αφήνει υπολείµµατα. 

• Σε συσκευασία των 400ml ανά 
τεµάχιο. 

 
 Σητεία  02-10-2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 
 
 
 
Εµµανουήλ Αδαµάκης                                                   Εµµανουήλ Ψυλινάκης                                                            
(∆Ε Μηχανοτεχνιτών )                                                               (ΠΕ Χηµικών – Περ/ντος)                                                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
                                           

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 
ΠΙΣΤΩΣΗ :  

 
Προµήθεια Καυσίµων-Λιπαντικών ∆ήµου 
Σητείας & Νοµικών του Προσώπων έτους 
2019-21  
  53/02-10-2019 
Ι∆. ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 ο  : Αντικείµενο της προµήθειας 
Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισµός των όρων βάσει των 
οποίων θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Σητείας η προµήθεια  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2020-
2021. 
 
Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις : 

• Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
κοινοτήτων 

•    Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που 
κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συµµετοχής  
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%  ( δύο επί της εκατό) του 
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Β) Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 
περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 2%  όχι επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ  αλλά επί του µέρους του 
που του αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την 
περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που 
καλύπτεται από την εγγύηση.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τιµές προσφορών 
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την 
παρούσα προµήθεια για καθένα από τα προς προµήθεια είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα 
µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η προσφερόµενη τιµή 
για τα λιπαντικά  ή το ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιµα της προσφοράς των προµηθευτών 
θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα 
προµήθεια, και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οποιαδήποτε αλλαγή τους 
από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους 
της αντίστοιχης σύµβασης. 
Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό και 
κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :  
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• Για τα Καύσιµα ,το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο 
των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή 
του ∆ήµου Σητείας. Το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει 
το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).  

• Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές)  που θα 
προσφέρουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  
(χαµηλότερη τιµή ) για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών  
των καυσίµων & λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.  
Επίσης µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών µόνο των καυσίµων ή το 
σύνολο των ειδών µόνο των λιπαντικών για όλους τους φορείς, ή µόνο για το σύνολο των 
καυσίµων ή µόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα. 
 
Άρθρο 5 ο : Σύµβαση 
Οι συµβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά.  
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 20 µέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της 
σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σύµβαση και να  καταθέσει κατά το άρθρο 6 της 
παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της . 
 
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16, 
εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον Προµηθευτή, µετά από 
εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προµήθειας και αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή αντίστοιχα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έκαστου 
Νοµικού Προσώπου , είτε µε πρωτοβουλία του κάθε φορέα  και εφόσον συµφωνεί ο 
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου . Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής 
υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου µε το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς του.  
 

Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισµός των 
ποσοτήτων καυσίµων που θα απαιτηθούν εντός του έτους και κατά συνέπεια και ο επακριβής 
προϋπολογισµός  αυτών. Για το λόγω αυτό η παρούσα σύµβαση µπορεί να λήξει πριν  τη 
διάρκεια ισχύος της ,(12 µήνες), εφόσον καλυφθεί  η προϋπολογισθείσα  ποσότητα ή 
προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης πριν τη λήξη του δωδεκάµηνου.    
 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης 
και παραλαβής της προµήθειας . 
 
 
Άρθρο 6 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα εκδώσει ο προµηθευτής (ή οι 
προµηθευτές) στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα µε τον 
οποίο θα υπογραφεί σύµβαση. Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας 
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ανέρχεται σε ποσοστό  5%  (πέντε επί της εκατό) επί της συνολικής συµβατικής αξίας  
χωρίς το ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
 
Άρθρο 7 ο : Παράδοση-Παραλαβή ειδών -Πληρωµή 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιµος να προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά τον 
δήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την 
αρµόδια επιτροπή , και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 
Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τον εκάστοτε φορέα , κατά τις κείµενες  
διατάξεις. 
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα:  
 
- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται εντός 2 ηµερών  από την γραπτή εντολή στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων. 
 
- Το πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη άµεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο 
προµηθευτής εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Σητείας, κατόπιν γραπτής εντολής που 
θα προσκοµίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. Ο προµηθευτής  αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για τον εκάστοτε 
φορέα παράδοση των καυσίµων, σύµφωνα µε τους όρους παράδοσης της παρούσας µελέτης. 
Ο προµηθευτής εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών 
καυσίµων, θα πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του κατάλογο µε συνεργαζόµενα 
πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των νοµικών του 
προσώπων και τη µορφή που έχει λάβει η µεταξύ τους συνεργασία. 
 
-Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης  
µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης των υγρών καυσίµων και λιπαντικών , 
µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία 
ορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η 
προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση των φορέων. 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από κάθε φορέα χωριστά και  
σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής 
ανάλογων τιµολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
αρµόδια επιτροπή. 
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Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του 
προµηθευτή , την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου , ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα τριάντα 
(30) ηµερών. 
 
 
Άρθρο 8 ο :  Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας, µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος  και να επιβληθούν σε βάρος του 
κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 203 και 207 του Ν. 4412/16 . 
 
Άρθρο 9 ο : Πληµµελής κατασκευή 
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή 
εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 213, Ν. 4412/16).  
Κατά την παράδοση των ειδών και όποτε αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία ο Προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να χορηγεί δείγµα του παραδιδόµενου είδους. Το δείγµα αυτό είναι 
δυνατό να αποστέλλεται για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, µε έξοδα του 
προµηθευτή, όποτε η επιτροπή παραλαβής κρίνει σκόπιµο προς εξακρίβωση των ποιοτικών 
του χαρακτηριστικών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το αποσταλθέν  δείγµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 
χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, και δεν πληροί τις 
προδιαγραφές της παρούσας θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Ν. 4412/16 κυρώσεις.  
 
 
Άρθρο 10 ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  
 

Σητεία  02-10-2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
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(∆Ε Μηχανοτεχνιτών )                                                               (ΠΕ Χηµικών – Περ/ντος)                                                               
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