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ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΤΚΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΉΗ ΧΕΙΡΟΚΚΝΗΣΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΚΩΝ (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΆ, ΑΛΤΟΠΡΚΟΝΑ, ΚΛΠ) 
 

 

 

 

ΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 17%: € 73.607,04 

 

 

 

● CPV: 09132100-4 «αμόλυβδθ βενηίνθ» 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΧΡΗΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                                         (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 Η παξνχζα έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ρεηξνθίλεησλ εξγαιείσλ 

(ζακλνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα θιπ) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο και αφοροφν τισ ανάγκεσ του για δφο θμερολογιακά 
ζτθ θαη γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022, 2023 θαη 2024, φπσο πξνδηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

  Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηωλ  εβδνκήληα ηξηώλ 

ρηιηάδωλ εμαθνζίωλ επηά επξώ θαη ηεζζάξωλ ιεπηώλ (€ 73.607,04) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, εθ ηωλ νπνίωλ 62.912,00 επξώ είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 10.695,04 επξώ είλαη γηα ΦΠΑ 
17%.  

  Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο ζα γίλεη απφ ηα ηαθηηθά θαη ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθά έηε 2022, 2023  θαη 2024, βαξχλνληαο ηηο πηζηψζεηο 

ζηνλ Κσδηθφ Δμφδσλ (ΚΑΔ 35.6641.0005). 

  Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η 
ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, δειαδή ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο (%), ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 
ηεο δηακνξθνχκελεο κέζεο κεληαίαο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Μπηηιήλεο, κε ηελ έθδνζε εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ ηηκψλ. 
 

 

Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ 2022 
 
 
                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                 

Ο υντάξασ                                                                                    Η  Αν. Προϊςτάμενη Διεφιυνςησ  
                                                                                                                                      Καιαριότητασ & Ανακφκλωςησ 
       

       
         Δημθτριοσ Καρποφζησ                                                                               υριανοφ Κωνςταντίνα 
  Μηχανολόγοσ-Μηχανικόσ ΣΕ                                                                        Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΧΡΗΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                                         (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
Σο παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονικθκε για τισ ανάγκεσ των χειροκίνθτων εργαλείων (καμνοκοπτικά, 
αλυςοπρίονα κλπ) του Διμου Μυτιλινθσ. Οι υπολογιηόμενεσ ποςότθτεσ για το Διμο Μυτιλινθσ  
προκφπτουν βάςει  των αναγκϊν  από το Αυτοτελζσ Σμιμα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου και 
αφοροφν τισ ανάγκεσ του για δφο θμερολογιακά. Ειδικότερα ςε ετιςια βάςθ για τθν ομαλι λειτουργία του 
Σμιματοσ όςον αφορά τα χειροκίνθτα εργαλεία (καμνοκοπτικά, αλυςοπρίονα, τεμαχιςτζσ κλαδιϊν, αντλίεσ 
νεροφ κλπ) απαιτοφνται 16.000 λίτρα αμόλυβδθσ βενηίνθσ ετθςίωσ -32.000 λίτρα για δφο ζτθ για τθν 
παροφςα μελζτθ-ςυμπεριλαμβανομζνων των ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων (πυρκαγιζσ, ιςχυροί άνεμοι, 
πλθμμφρεσ κλπ.) 
Οι υπολογιηόμενεσ  τιμζσ βαςίηονται ςτο κόςτοσ αντίςτοιχων προθγοφμενων ςυμβάςεων προμικειασ 
υγρϊν καυςίμων, κακϊσ και ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ. Οι προχπολογιηόμενεσ παρακάτω 
δαπάνεσ κατανζμονται  αναλογικά κατά ζτοσ  και κα προβλεφκοφν ςτουσ προχπολογιςμοφσ του Διμου  
Μυτιλινθσ για τα  οικονομικά ζτθ 2022, 2023 και 2024. 
 
 

 

Ι. ΥΓΡΑ ΚΑΥΙΜΑ 

● CPV: 09132100-4 «αμόλυβδθ βενηίνθ» 

 

Έτος 2022 
Α/

Α 

ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

Α1 Βελδίλε ακφιπβδε 4.000,00 1,966              7.864,00 

ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ  :                   7.864,00 

ΦΠΑ 17% :                   1.336,88  

ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 17%              9.200,88 

 

 

Έτος 2023 
Α/

Α 

ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

Α1 Βελδίλε ακφιπβδε 16.000,00 1,966            31.456,00 

ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ  :                31.456,00  

ΦΠΑ 17% :       
            5.347,52  

ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 17%  
          36.803,52 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Έτος 2024 

 
Α/

Α 

ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

Α1 Βελδίλε ακφιπβδε 12.000,00 1,966           23.592,00  

ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ  :              23.592,00           

ΦΠΑ 17% :       
         4.010,64  

ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 17%  
         27.602,64 

 
 
 

       ΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ:       62.912,00   

                                                                     ΦΠΑ 17%:      10.695,04       

ΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 17%:      73.607,04  
                                                                      
 
 
 
 
                                                                      Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ 2022 
 
 
                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                 

      Ο υντάξασ                                                                                    Η  Αν. Προϊςτάμενη Διεφιυνςησ  
                                                                                                                                         Καιαριότητασ & Ανακφκλωςησ 
       

       
              Δημθτριοσ Καρποφζησ                                                                               υριανοφ Κωνςταντίνα 
        Μηχανολόγοσ-Μηχανικόσ ΣΕ                                                                        Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΧΡΗΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                                         (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 

 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 
 
 

Άξζξν 1° - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
  Η παξνχζα ζπγγξαθή πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ππφινηπνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα εθηειεζηεί ε δεηνχκελε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ. 
 
 

Άξζξν 2° - ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  Ο δηαγσληζκφο θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε θαη εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε: 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ΦΔΚ 147 Α’/08-08-2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζθε θαη ηζρχεη 
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4727/2020  ΦΔΚ 184 Α’/13-07-2010 «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο 
Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 ΦΔΚ 204 Α’/23-09-2020 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

4. ην άξζξν 4 ηεο Π.Ν.Π. ΦΔΚ 240 Α’/12-12-2012 πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 ΦΔΚ 18 Α’/25-01-

2013 
5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 ΦΔΚ 120 Α’/29-05-2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 ΦΔΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
7. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ Β’ 1781) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 
8. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ 56902/215/19-05-2017 (ΦΔΚ Β’ 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 

9. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 12-12-2012 ΦΔΚ Α’ 240 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
«Ρχζκηζε δεηεκάησλ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ - Πξνκήζεηεο ΟΣΑ α’ 
θαη β’ βαζκνχ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 ΦΔΚ Α’ 18, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 66 
ηνπ Ν.4257/2014 

10. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002 ΦΔΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» θαη 
11. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006 ΦΔΚ 33 Α’/14-02-2006 «χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο - Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 
12. ηνπ Ν.3861/2010 ΦΔΚ 112 Α’/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
 

Άξζξν 3° - ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ 

  Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Άξζξν 4° - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Καηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ, απηά ζα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά 

δηπιηζηήξηα. Δπίζεο, ε ακφιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΓΑ). ε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε αλάκημή ηεο κε βελδίλε ζνχπεξ ή λεξφ ή πεηξέιαην. 

 
 

Άξζξν 5° - ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα 

αλαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
 

Άξζξν 6° - ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

  Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η 

ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε θξηηήξην πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, δειαδή ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο (%), ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 

ηεο δηακνξθνύκελεο κέζεο κεληαίαο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο  ηνπ είδνπο θαπζίκνπ, φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Μπηηιήλεο, κε ηελ έθδνζε 

εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ ηηκψλ. 

Άξζξν 7ν - ΔΓΓΤΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί γηα ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ παξαδηδφκελσλ θαπζίκσλ γηα έμη (6) 
κήλεο ηνπιάρηζηνλ. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη ππνρξέσζε δσξεάλ αληηθαηάζηαζεο 

ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο ησλ θαπζίκσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ. 
ηα αλσηέξσ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε φπνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζήθεπζε ην θαχζηκν ζε κε 

πξνβιεπφκελα δνρεία - δεμακελέο θαη ε αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο πξνήιζε απφ ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 
 

Άξζξν 8° - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
  Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνκήζεηα. Δάλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα 

ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 

απνξξίπηεη. 
  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

  Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο. 
  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Άξζξν 9° - ΑΦΑΛΙΗ 

  Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ησλ θαπζίκσλ, κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο. 
 
 

Άξζξν 10° - ΣΔΥΝΙΚΑ ΦΤΛΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΒΔΒΑΙΩΔΙ 

  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, λα ζπκπεξηιάβεη πιήξε ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά θπιιάδηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

  Σα θαηαηεζεηκέλα ηερληθά θπιιάδηα πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο, 

ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη δεκνζίνπ) ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη δηάθνξα απφ ηα αλαγξαθφκελα 
ή δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζρεηηθή βεβαησηηθή επηζηνιή απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή/θαη επίζεκεο βεβαηψζεηο 
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ή άιια επίζεκα έγγξαθα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ή εθπξνζψπνπο. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. 

 
Άξζξν 11° - ΠΑΡΑΓΟΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ 

  1. Η παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Μεηά 

απφ γξαπηή εληνιή ηεο ππεξεζίαο ζα παξαδίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε,   
α. Ακόιπβδε βελδίλε 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα δεζκεπηεί ξεηώο κε ππεύζπλε δήιωζε φηη ζα παξαδίδεη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζεκεξηλά θαη εληφο 24 σξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηεο γξαπηήο ππεξεζηαθήο 

εληνιήο, ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα θαπζίκσλ θίλεζεο (ακφιπβδε βελδίλε) ζην πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 

αλαδφρνπ ζε πηζηνπνηεκέλα δνρεία, γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρεηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ηνπ Γήκνπ, εληφο 
ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο.  
Σα παξαδνηέα είδε ζα είλαη απηά ηα νπνία ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα 

πξνζθνκίζεη. Η απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο θαηαηεζεηκέλεο πξνδηαγξαθέο, είλαη απαξαίηεηε. Η παξαιαβή ησλ 

εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ.  
 

Άξζξν 12° - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ, ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, ε 

νπνία ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην ειιεληθφ. Δηδηθφηεξα, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα 

γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 
 

Άξζξν 13° -  ΔΚΥΩΡΗΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 
  Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ, πξφζσπν ελ’ φισ ή ελ κέξεη ζηα 

δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ηνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, νη νπνίεο ζα ζπλππνγξαθνχλ κε ην 
Γήκν Μπηηιήλεο νχηε ηνπ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

Άξζξν 14° - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
  Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δειψζνπλ αλαιπηηθά, ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο, ηε ζπκκφξθσζε 

ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 
κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο. 

  Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα παξέρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα απηά, θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

  Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην ηεισλείν θαη ζε θάζε 
άιιε αξρή, εθφζνλ απαηηεζεί, γηα ηελ απαιιαγή ηνπ δήκνπ απφ δαζκνχο θιπ. 

  Σπρφλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο πξντφληνο λνείηαη, έζησ θη αλ εθ παξαδξνκήο δελ αλαθέξεηαη, 
φηη αθνξά ζε φια ηα ηζνδχλακα πξντφληα απηνχ. 
 

                                                                                                           
                                                                      Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ 2022 
 
 
                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                 

Ο υντάξασ                                                                                    Η  Αν. Προϊςτάμενη Διεφιυνςησ  
                                                                                                                                      Καιαριότητασ & Ανακφκλωςησ 
       

       
         Δημθτριοσ Καρποφζησ                                                                               υριανοφ Κωνςταντίνα 
  Μηχανολόγοσ-Μηχανικόσ ΣΕ                                                                        Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΧΡΗΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                                         (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν :  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 Ο Γήκνο Μπηηιήλεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ που αφοροφν τθν χριςθ χειροκίνθτων εργαλείων 
(καμνοκοπτικά, αλυςοπρίονα κλπ), πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (ακφιπβδε 

βελδίλε), γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022, 2023 θαη 2024.  

θνπφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ θαπζίκσλ (ακφιπβδε βελδίλε) γηα ηελ χριςθ χειροκίνθτων 
εργαλείων (καμνοκοπτικά, αλυςοπρίονα κλπ) 
Αλαιπηηθά, ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη νη πνζφηεηεο απηψλ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
παξνχζαο. Όια ηα είδε λννχληαη παξαδνηέα έηνηκα πξνο ρξήζε. Οη πξνυπνινγηδφκελεο παξαπάλσ πνζφηεηεο 

θαηαλέκνληαη ηζφπνζα θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο (θαη αλαινγηθά θαηά νηθνλνκηθφ έηνο). ε πεξίπηωζε κε 
απνξξόθεζεο όιωλ ηωλ πνζνηήηωλ ζην  ηξέρνλ έηνο δύλαηαη απηέο λα κεηαθεξζνύλ ζηα 

επόκελα έηε. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν :  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

  ηφρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηηο  Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηέρλεο θιπ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο (πξνζθέξνληεο). 

  Οη απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 
λα πιεξνχλ φινη νη δηαγσληδφκελνη είλαη νη αθφινπζεο. 
 

Ι. Υγρά καύσιμα 
Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα γηα ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο, πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλεο ησλ 

θαπζίκσλ ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα. 
Η ακφιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΓΑ). ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη ε αλάκημή ηεο κε βελδίλε ζνχπεξ ή λεξφ ή πεηξέιαην. 

Σνλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα, ψζηε λα 
ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα, φζν θαη ην αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο. 
Η ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ θαπζίκσλ έρεη σο εμήο. 

 

 ◊ Βελδίλε ακφιπβδε premium (RON/MON 95/85) 

Κ.Τ.Α. Αξ. 510/2004, ΦΔΚ 872 Β’/2006 

Κ.Τ.Α. Αξ. 513/2004, ΦΔΚ 1149 Β’/2005 

Κ.Τ.Α. Αξ. 316/2010, ΦΔΚ 501 Β’/2012 

   Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ φια ηα είδε 

θαπζίκσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

 
Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ 2022 

 
 
                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                 

Ο υντάξασ                                                                                    Η  Αν. Προϊςταμένη Διεφιυνςησ  
                                                                                                                                      Καιαριότητασ & Ανακφκλωςησ 
       

       
         Δημθτριοσ Καρποφζησ                                                                               υριανοφ Κωνςταντίνα 
  Μηχανολόγοσ-Μηχανικόσ ΣΕ                                                                        Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ 
 



“Προμήθεια υγρών καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

8 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                       ΧΡΗΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ                                         (ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζην Γήκν Μπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 89/2022 κειέηε, 
πξνζθέξσ, γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ, ηελ παξαθάησ ζπλνιηθή ηηκή θαη ηελ παξαθάησ εληαία 

έθπησζε (%) επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηελ Π.Δ. Λέζβνπ, κέζεο κεληαίαο 

ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο θαπζίκνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ.  
 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

 
Α1 

 

 
Βελδίλε ακφιπβδε 

 
ιίηξα 

 
32.000,00 

 
………… 

 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ   …………………………………………………………………… 
 

ΦΠΑ 17%   …………………………………………………………………… 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ   …………………………………………………………………… 
 
 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΣΩΗ % 

 
Αξηζκεηηθψο: ………………………………………………………………………………………… 

 
Οινγξάθσο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

Ηκεξνκελία ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



“Προμήθεια υγρών καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

θξαγίδα - ππνγξαθή 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  
 

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

 

ας καταθέτω το παρακάτω υύλλο σσμμόρυωσης: 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ /  ΟΡΟΤ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

α/α Σίτλος   Περιγραυή σλικού ΑΠΑΙΣΗ

Η 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

 

1. Βελδίλε 
ακφιπβδε 

premium 

(RON/MON 
95/85) 

 

 
Κ.Τ.Α. Αξ. 510/2004, ΦΔΚ 872 

Β’/2006 

Κ.Τ.Α. Αξ. 513/2004, ΦΔΚ 1149 
Β’/2005 

Κ.Τ.Α. Αξ. 316/2010, ΦΔΚ 501 
Β’/2012 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


