
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ        9    /2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ     ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ 
ΟΜΑΔΑ Δ

193.501,08€

Φ.Π.Α. 24%:  46.440,27€

ΣΥΝΟΛΟ:  239.941,35€

                                                                                                                                    ΑΙΓΙΝΑ, ΙΟΥNΙΟΣ 2021
                                                                                                       Η Συντάξασα

                                                                                                            Σκαλτσιώτη Ξανθή
                                                                                                          Αρχιτέκτων Μηχανικός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η  προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών απαραίτητων 
για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αίγινας για το έτος 2021 -2022 ενός έτους από την υπογραφή της σήμβασης , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ  για το σύνολο της προμήθειας, 
προϋπολογισμού 239.941,35 Ε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑA+ΟΜΑΔΑ B+ΟΜΑΔΑ Γ+ΟΜΑΔΑ Δ 193.501,08€

Φ.Π.Α. 24%:   46.440,27€

ΣΥΝΟΛΟ:  239.941,35€

Η χρηματοδότηση  θα  γίνει  από  ιδίους  πόρους  του  Δήμου  και  Δ.Λ.Τ  και  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.-10.6641.01,  Κ.Α.-
10.6641.02,  Κ.Α.-10.6643.01,  Κ.Α.-15.6643.01,  Κ.Α.-20.6641.01,  Κ.Α.-20.6641.02,  Κ.Α.-20.6641.03,  Κ.Α.-25.6641.01,
Κ.Α.-25.6641.02,   Κ.Α.-25.6641.03,   Κ.Α.-25.6641.04,   Κ.Α.-30.6641.01,  Κ.Α.-30.6641.02  &  Κ.Α.-70.6699.05  στον
προϋπολογισμό έτους 2021&2022

Η προβλεπόμενη ποσότητα 1.300 λίτρων  για βενζίνη αμόλυβδη (100 οκτανίων) αφορά την υποχρέωση 
ναυαγοσωστικής κάλυψης  με ταχύπλοα ναυαγοσωστικά μέσα σε περίπτωση που ο Δήμος Αίγινας αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. Σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 – ΦΕΚ 166/Α/31-08-2020 Ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με μικρό σκάφος με  εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή και  εάν είναι 2 οι ναυαγοσώστες να έχουν jet ski 
Η συγκεκριμένη δαπάνη   θα βαρύνει τον Κ.Α   70.6699.05   και  προέρχεται από την επιχορήγηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την  κάλυψη δσπανών ναυαγοσωστικής κάλυψης (ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ)

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/ 2016 με
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάση τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ειδικά για την προμήθεια της   ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη), της ΟΜΑΔΑΣ Β (Πετρέλαιο Κίνησης) και της ΟΜΑΔΑΣ  Γ
(Πετρέλαιο Θέρμανσης)  κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό(%)  προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων – Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά
την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5%.



Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και με κριτήριο την 
χαμηλότερη προσφορά.
Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις αναπροσαρμογές που θα ανακοινώνει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.

.Η προμήθεια που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη), την ΟΜΑΔΑ Β (Πετρέλαιο Κίνησης) και την ΟΜΑΔΑ Γ  
(Πετρέλαιο Θέρμανσης) συνολικού προϋπολογισμού 231.751,58€  με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά  σε όλες, σε μία ή 
περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως 
υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) συνολικού 
προϋπολογισμού 8.189,77€ με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 ).

                                                                                                           

                                                                                   ΑΙΓΙΝΑ 26-6-2021
                                                                                   Η Συντάξασα

                                                                                     Σκαλτσιώτη Ξανθή
                                                                                     Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                          

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€) ΑΞΙΑ (€)

1

Βενζίνη
Αμόλυβδη

(95
οκτανίων)

09132000-3
ΛΙΤΡΟ

Δήμος 18.000,00
1,289

23.202,00 5.568,48 28.770,48
29.249,99

09132000-3 ΛΙΤΡΟ Δ.Λ.Τ. 300,00 386,70 92,81 479,51

2

Βενζίνη
Αμόλυβδη

(100
οκτανίων)

09132000-3 ΛΙΤΡΟ Δήμος 1.300,00 1,434 1.864,20 447,41 2.311,61

                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 25.452,90
                                                                                     ΦΠΑ 24% 6.108,70
                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α) 31.561,60

 
   ΟΜΑΔΑ     Β  

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV

ΜΟΝΑΔ
Α

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€) ΑΞΙΑ (€)

1
Πετρέλαιο

κίνησης
09134200-9 ΛΙΤΡΟ Δήμος 128.500,00

1,068
137.238,00 32.937,12 170.175,12

174.148,08
09134200-9 ΛΙΤΡΟ Δ.Λ.Τ. 3.000,00 3.204,00 768,96 3.972,96

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 140.442,00
                                                                                                                    ΦΠΑ 24% 33.706,08

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Β)
174.148,08

  
ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ

ΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€) ΑΞΙΑ (€)

1
Πετρέλαιο
θέρμανσης

09135100-
5

ΛΙΤΡΟ

Δημοτικά
κτίρια

658,00

0,759

499,42 119,86 619,28

1βάθμια
εκπαίδευσ

η
12.847,00 9.750,87 2.340,21 12.091,08

2βάθμια
εκπαίδευσ

η
10.212,00 7.750,91 1.860,22 9.611,13

Παιδικός
σταθμός

3.953,00 3.000,33 720,08 3.720,41

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 21.001,53
                                                                                                                    ΦΠΑ 24% 5.040,37

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Γ) 26.041,90



         ΟΜΑΔΑ Δ
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(€)  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€)

ΑΞΙΑ (€)

1
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 5,00 4,73 23,65 5,68 29,33

2

  ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΨΥΞΗΣ
Των 18 lt (πράσινο)

24951311-8 ΛΙΤΡΟ 100,00 1,58 158,00 37,92 195,92

3
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68αρι 
των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 1.000,00 2,73 2.730,00 655,20 3.385,20

4
ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ
ΧΕΡΙΩΝ

19200000-8 ΚΙΛΟ 150,00 1,40 210,00 50,40 260,40

5
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 W  
GLS των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 100,00 5,25 525,00 126,00 651,00

6
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 20/50 
W SUPER
των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 200,00 3,15 630,00 151,20 781,20

7
ADBLOU ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ των18lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 300,00 1,26 378,00 90,72 468,72

8
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
15/40 W των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 200,00 7,50 1.500,00 360,00 1.860,00

9 Ενισχυτικό πετρελαίου 09210000-4 ΛΙΤΡΟ 50,00 9,00 450,00 108,00 558,00
                                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 6.604,65
                                                                                                                            ΦΠΑ 24% 1.585,12
                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Δ) 8.189,77

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ:      193.501,08€
                                                                                                     Φ.Π.Α. 24%:     46.440,27€

                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) & (Β) & (Γ)&(Δ):  239.941,35€

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) συνολικού 
προϋπολογισμού 8.189,77€ με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  239.941,35€   συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%.  Ο
προϋπολογισμός των ομάδων Α (Βενζίνη Αμόλυβδη),  Β (Πετρέλαιο Κίνησης) και  Γ.  (Πετρέλαιο Θέρμανσης)  έγινε
σύμφωνα  με  το  υπ.  αρ.  πρωτ.  70983 Ημερήσιο  Δελτίο  Επισκόπησης  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για  τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για το νομό Αττικής χωρίς ΦΠΑ της 18/06/2021 και
με  το  υπ.  αρ.  πρωτ.  51041 Ημερήσιο  Δελτίο  Επισκόπησης  Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης  &
Επενδύσεων για  τις  μέσες τιμές λιανικής  πώλησης για το νομό Αττικής χωρίς ΦΠΑ της 05/05/2021, καθώς δεν
καταγράφεται  κατανάλωση στο  πετρέλαιο  θέρμανσης  για  τη  χρονική  περίοδο  30/4  έως  15/10  κάθε έτους  και
συγκεκριμένα:

Αμόλυβδη βενζίνη 95οκτ: 1,598 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.
Αμόλυβδη βενζίνη 100οκτ: 1,778 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.
Πετρέλαιο Κίνησης: 1,324 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.
Πετρέλαιο Θερμανσης: 0,941 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.
         

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   – Α  ντικείμενο Προμήθειας  
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης(95 οκτανίων), πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου 
θέρμανσης καθώς και λιπαντικών και λοιπών υλικών απαραίτητων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων , του
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης .

Η προβλεπόμενη ποσότητα 1.300 λίτρων  για βενζίνη αμόλυβδη (100 οκτανίων) αφορά την υποχρέωση 
ναυαγοσωστικής κάλυψης  με ταχύπλοα ναυαγοσωστικά μέσα σε περίπτωση που ο Δήμος Αίγινας αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. Σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 – ΦΕΚ 166/Α/31-08-2020 Ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με μικρό σκάφος με  εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή και  εάν είναι 2 οι ναυαγοσώστες να έχουν jet ski 

Η προμήθεια που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη),  την ΟΜΑΔΑ Β (Πετρέλαιο Κίνησης)  και την ΟΜΑΔΑ Γ
(Πετρέλαιο Θέρμανσης) συνολικού προϋπολογισμού 231.751,58€  με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

Ειδικά  η  προμήθεια  της  ΟΜΑΔΑΣ  Δ  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ)  συνολικού
προϋπολογισμού  8.189,77€ με  ΦΠΑ,  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  με  τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 2  ο    Σ  υμβατικά Στοιχεία  
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
• Η ∆ιακήρυξη.
 • Η εγκεκριµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας(που περιλαµβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων,  τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τον προϋπολογισµό της προµήθειας και την τεχνική περιγραφή). 
• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 3  ο   – Ι  σχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν 4412/ 2016  
όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του

ΑΡΘΡΟ 4  ο   – Τ  εχνικές Προδιαγραφές  
Τα Λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Τα καύσιμα, θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων,
όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά  όπως αναφέρονται πιο κάτω:

Για την ΟΜΑΔΑ Α:

      1.  Βενζίνη αμόλυβδη
Η βενζίνη αμόλυβδη (95 οκτανίων), θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και 
ελαφρών φορτηγών. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή της σε κινητήρες turbo, injection, πολυβάλβιδους ή όχι.



2.  Βενζίνη αμόλυβδη
Η βενζίνη αμόλυβδη (100 οκτανίων), θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και 
ελαφρών φορτηγών. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή της σε κινητήρες turbo, injection, πολυβάλβιδους ή όχι.

Για την ΟΜΑΔΑ Β:
       1. Πετρέλαιο κίνησης
Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, 
ANFOR, ISO. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις νερού και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Για την ΟΜΑΔΑ Γ:
       1. Πετρέλαιο θέρμανσης
 Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών (υψηλής θερμογόνου δύναμης, χαμηλού ποσοστού 
προσμίξεων, κ.λ.π.).

Για την  ΟΜΑΔΑ Δ:
1. Γράσο λιθίου  

Γράσο βάσεως  λιθίου για θερμοκρασία λειτουργίας -20 0 C έως + 130 0 C το οποίο θα ικανοποιεί την 
προδιαγραφή κατά DIN 51825 K σε συσκευασία δοχείου 18 lt  περίπου.

2. Αντιψυκτικό –Αντιδιαβρωτικό υγρό ψύξης  
Αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για το σύστημα ψύξεως των οχημάτων για θερμοκρασίες από -15 0 C έως + 105
0 C για  όλες τις εποχές το οποίο θα προσφέρει και αντισκωριακή προστασία σε συσκευασία δοχείου 18 lt  
περίπου (πράσινο).

3. Λάδι υδραυλικό 68αρι  
Ορυκτέλαιο το οποίο θα ικανοποιεί την προδιαγραφή κατά DIN 51524 σε συσκευασία δοχείου 18 lt  περίπου.

4. Ύφασμα για σκούπισμα χεριών  
Ύφασμα από βαμβάκι κατάλληλο για μηχανουργική χρήση.

5. Βαλβολίνη 80/90  W GLS  
Πολύτυπος  βαλβολίνη 80/90 υψηλής πίεσης η οποία θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές κατά API GL -5 MIL-2105 
D σε συσκευασία δοχείου 18 lt  περίπου.

6. Λάδι μηχανής 20/50   W SUPER  
Ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας 20/50 SAE  κατάλληλο για όλες τις εποχές το οποίο θα ικανοποιεί τις 
προδιαγραφές API.CG-4/CF/CD/CE/SH/SJ,σε συσκευασία δοχείου 18 lt  περίπου.

7. ADBLOU   βελτιωτικό καυσίμων των 18  lt  
ADBLOU βελτιωτικό καυσίμου των 18 lt.

8. Λάδι μηχανής πλήρες συνθετικό 15/40  w  
Πολύτυπο λάδι ρευστότητας 5/40 SAΕ κατάλληλο για βενζινοκινητήρες tyrbo  ή injection  και καταλυτικούς 
κατάλληλο για όλες τις εποχές το οποίο θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές  API/SL/CF σε  συσκευασία δοχείου 18 
lt  περίπου.

9. Ενισχυτικό πετρελαίου  
              Ενισχυτικό πετρελαίου κατάλληλο για όλους του κινητήρες diesel.



Σε περίπτωση που τα καύσιμα και λιπαντικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος επιφυλάσσεται 
για κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον προμηθευτή, μηδέ της έκπτωσης αποκλεισμένης.
Βλάβες σε οχήματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται στη μη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των καυσίμων και 
λιπαντικών, βαραίνουν τον υπαίτιο ανάδοχο με το κόστος της αποκατάστασης τους.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   – Υπογραφή σύμβασης – Εγγυήσεις Συμμετοχής & καλής εκτέλεσης.  
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που ανέρχεται στο 1% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας/ ομάδων για τις οποίες υποβάλει την προσφορά του άνευ Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής , θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 
ημέρες ,υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για υπογραφή σύμβασης, καταθέτοντας την 
προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης.
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της 
ομάδας / ομάδων για τις οποίες υπέβαλλε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.
γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.
δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
αντικειμένων της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ   6  ο   – Π  ροσφορές  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά  σε όλες, σε μία ή 
περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως 
υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ειδικά για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη 95&100 οκτανίων), της ΟΜΑΔΑΣ Β (Πετρέλαιο
Κίνησης) και της ΟΜΑΔΑΣ Γ  (Πετρέλαιο Θέρμανσης) κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί  τοις  εκατό(%)  προ ΦΠΑ επί  της
εκάστοτε διαμορφούμενης,  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης του είδους σύμφωνα με  το δελτίο επισκόπησης  τιμών
καυσίμων  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων  (ΓΕΝΙΚΗ
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων – Τμήμα
Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.  Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν  για  την  ορθή  εκτέλεση  και  την  έγκυρη  παράδοση  των  ανωτέρω  αγαθών  στον  Δήμο,
συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης,
διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.



Για  την  προμήθεια  της ΟΜΑΔΑΣ  Δ  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ)  κριτήριο
κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάση τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Η  τιμή  των  προαναφερόμενων  λιπαντικών  και  λοιπών  ειδών  συντήρησης  εκτός  των  καυσίμων δεν  θα
μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν  για  την  ορθή  εκτέλεση  και  την  έγκυρη  παράδοση  των  ανωτέρω  αγαθών  στον  Δήμο,
συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης,
διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Ειδικά  η  προμήθεια  της  ΟΜΑΔΑΣ  Δ  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ) συνολικού
προϋπολογισμού 8.189,77€  με  ΦΠΑ,  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  με  τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή)

ΑΡΘΡΟ   7  ο   –   Παράδοση υλικών  

1. Για την ΟΜΑΔΑ Α  (Βενζίνη αμόλυβδη)
1.Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει πάντοτε και έγκαιρα τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .Το ίδιο θα ισχύει 
σε περίπτωση απεργιών.
2.Η παραλαβή θα γίνεται στο πρατήριο του προμηθευτή κατόπιν δελτίου εντολής καυσίμων ανά όχημα το οποίο 
εκδίδεται από την αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία του Δήμου ή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
3. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, θα πρέπει το πρατήριο του προμηθευτή να βρίσκεται
εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας

2. Για την ΟΜΑΔΑ  Β και ΟΜΑΔΑ Γ (Πετρέλαιο Κίνησης & Πετρέλαιο Θέρμανσης)
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, σε 
χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ή του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
2. Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
3.Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός 48 ωρών από την ώρα παραγγελίας, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ
ή e-mail από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας  ή το αντίστοιχο αρμόδιο τμήμα του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεσμη παράδοση των καυσίμων, οφείλει να 
ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5. Σε περίπτωση απεργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει κανονικά την
υπηρεσία με καύσιμα.

3. Για την ΟΜΑΔΑ Δ (Λιπαντικά)
1.Η προμήθεια μπορεί να γίνει είτε τμηματικά είτε καθ’ όλον. Η αποστολή αυτής θα γίνεται σε χώρο που θα 
υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών και εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
2. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ   8  ο   –   Δειγματοληπτικός έλεγχος.  
Η Επιτροπή  παραλαβής θα έχει την δυνατότητα λήψεως δειγμάτων από τα προσφερόμενα υλικά προς διαπίστωση της
ποιότητας των προσφερομένων υλικών.

ΑΡΘΡΟ   9  ο   –   Παραλαβή  
Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του αναδόχου ή
εκπροσώπου του.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
μπορεί να προτείνει την απόρριψη των υλικών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, 
εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αίγιναας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε 



βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού 
τρόπο.
Ο Δήμος ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων 
που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ   10  ο   –   Πληρωμή.  
Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας 
και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην υπηρεσία.
Με την υποβολή των τιμολογίων, ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίηση
τιμών του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Ο προμηθευτής κατά 
την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ   11  ο   – Τ  ροποποίηση της σύμβασης  
Η σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  βάσει  των οριζομένων  στα άρθρα  132  και  206 του Ν.  4412/2016.  Σε  κάθε
περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω
ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί,  ο ανάδοχος δεν θα έχει  κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει  οποασδήποτε μορφής
αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε
είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας

                                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα, 26/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα, 26/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

                                                              



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α:

 ΚΑΥΣΙΜΑ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Της Επιχείρησης ………………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ……………………………..,που εδρεύει
στ……………………………..,οδός  ……………………………………….,αριθ…………………………….,  τηλ………………………..,
φαξ……………………….

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.*

1

Βενζίνη
Αμόλυβδη

(95
οκτανίων)

09132000-3 ΛΙΤΡΟ Δήμος 18.000,00 …………..

09132000-3 ΛΙΤΡΟ Δ.Λ.Τ. 300,00 ………….

2

Βενζίνη
Αμόλυβδη

(100
οκτανίων)

09132000-3 ΛΙΤΡΟ Δήμος 1.300,00 ………….

Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  προ  ΦΠΑ  ανέρχεται  σε  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα          /            /

(ονοματεπώνυμο,ιδιότητα,σφραγίδα,υπογραφή)

* Υποσημείωση:  Όπως αναλυτικά ορίζεται  στη Διακήρυξη της προμήθειας,  κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
προ  ΦΠΑ  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης,  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  του  είδους  σύμφωνα  με  το  δελτίο
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων
Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.



 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β:

 ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Της Επιχείρησης ………………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ……………………………..,που εδρεύει
στ……………………………..,οδός  ……………………………………….,αριθ…………………………….,  τηλ………………………..,
φαξ……………………….

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

1 Πετρέλαιο
κίνησης

09134200-9 ΛΙΤΡΟ Δήμος 128.500,00 ...……...
09134200-9 ΛΙΤΡΟ Δ.Λ.Τ. 3.000,00 ………...

Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  προ  ΦΠΑ  ανέρχεται  σε  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα          /            /

(ονοματεπώνυμο,ιδιότητα,σφραγίδα,υπογραφή)

* Υποσημείωση:  Όπως αναλυτικά ορίζεται  στη Διακήρυξη της προμήθειας,  κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
προ  ΦΠΑ  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης,  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  του  είδους  σύμφωνα  με  το  δελτίο
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων
Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%  .  



 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ:

 ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Της Επιχείρησης ………………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ……………………………..,που εδρεύει
στ……………………………..,οδός  ……………………………………….,αριθ…………………………….,  τηλ………………………..,
φαξ……………………….

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

1 Πετρέλαιο
θέρμανσης

0913510
0-5

ΛΙΤΡΟ

Δημοτικά κτίρια 658,00 ……...
1βάθμια

εκπαίδευση
12.847,00 ……...

2βάθμια
εκπαίδευση

10.212,00 ……...

Παιδικός σταθμός 3.953,00 ……...

Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  προ  ΦΠΑ  ανέρχεται  σε  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα          /            /

(ονοματεπώνυμο,ιδιότητα,σφραγίδα,υπογραφή)

* Υποσημείωση:  Όπως αναλυτικά ορίζεται  στη Διακήρυξη της προμήθειας,  κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
προ  ΦΠΑ  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης,  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  του  είδους  σύμφωνα  με  το  δελτίο
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων
Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%  .  



 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ:

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Της Επιχείρησης ………………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ……………………………..,που εδρεύει
στ……………………………..,οδός  ……………………………………….,αριθ…………………………….,  τηλ………………………..,
φαξ……………………….

  ΟΜΑΔΑ Δ
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€) ΑΞΙΑ (€)

1
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
των 18 lt 09210000-4 ΛΙΤΡΟ 5,00 …………. ………... ……….. ………..

2

  ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 
ΥΓΡΟ ΨΥΞΗΣ
Των 18 lt (πράσινο)

24951311-8 ΛΙΤΡΟ 100,00 …………. ………... ……….. ………..

3 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
68αρι των 18 lt 09210000-4 ΛΙΤΡΟ 1.000,00 …………. ………... ……….. ………..

4
ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ
ΧΕΡΙΩΝ

19200000-8 ΚΙΛΟ 150,00 …………. ………... ……….. ………..

5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 W
GLS των 18 lt 09210000-4 ΛΙΤΡΟ 100,00 …………. ………... ……….. ………..

6
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 
20/50 W SUPER
των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 200,00 …………. ………... ……….. ………..

7 ADBLOU ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ των18lt 09210000-4 ΛΙΤΡΟ 300,00 …………. ………... ……….. ………..

8
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
15/40 W των 18 lt

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 200,00 …………. ………... ……….. ………..

9 Ενισχυτικό 
πετρελαίου

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 50,00 …………. ………... ……….. ………..

                                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ……….
                                                                                                                            ΦΠΑ 24% ………….

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Δ) ………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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