
 
 

          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ   

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ Προμήθεια σγρών κασζίμων και λιπανηικών έηοσς  

2022 , για ένα έηος για ηον Δήμο Πηνειού και ηα Ν.Π.Δ.Δ. ηοσ, εθηηκψκελεο αμίαο 

ζχκβαζεο   215.000,00 € κε επί πιένλ δαπάλε 24 % Φ.Π.Α.  51.600,00 €, ήηνη ζπλνιηθήο 

δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο πνζνχ   266.600,00  €.  

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα:  

 Σνλ Γήκν Πελεηνχ 

 Σν «ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 Σν «ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ»  

 Σε «ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ»  

 Σε «ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α’) κε ην νπνίν 

θπξψζεθε ε Π.Ν.Π. πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 240/Α’ ηεο 12
εο

 /12/2012, νξίδεηαη φηη: 

«Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ γηα πξνκήζεηεο: 

 Σξνθίκσλ 

 Λνηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ,  

 Πεηξειαηνεηδψλ 

 Φαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ 

Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθ’ εμήο απφ 

ηνπο νηθείνπο Γήκνπο.» 

 

Οη αλσηέξσ πξνκήζεηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

4412/2016. πλεπψο, πιένλ ν Γήκνο, σο αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ ( έσο ηελ έθδνζε 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ηφζν γηα ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 

 

 

 

 
         Γαζηνχλε  17/3/2022    

          Αξ.Πξση.: 2426 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΙΜΩΝ & 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ  ΚΑΙ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΣΟΤ 2022» 

     

         



 

 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη:  

α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήμοσ Πηνειού νηθνλνκηθνχ έηνπο  2022 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο: 

  Κ.Α. 10.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 5.000,00 €  

  Κ.Α. 10.6643 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 5.134,29 €  

  Κ.Α. 20.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 110.614,29 €  

  Κ.Α. 25.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 6.000,00 €  

  Κ.Α. 30.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 50.000,00 €  

  Κ.Α. 35.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 15.000,00 €  

  Κ.Α. 70.6641 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 20.000,00 €                       

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ελφο 

έηνπο επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο: 

ΚΑ:10.6643 φπνπ έρεη πξνβιεθζεί  πίζησζε 8.693,16  €.   

ΚΑ:10.6644.001 φπνπ έρεη πξνβιεθζεί  πίζησζε  837,59  €.                                                                   

γ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΟΜΗΚΟY ΠΡΟΩΠΟY ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ΚΑ:15.6645.001 φπνπ έρεη πξνβιεθζεί  πίζησζε 2.881,26 €                                                                                                             

δ) ηε ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ πίζησζε 

26.490,84 € 

ε) ηε ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ πίζησζε 
15.948,56 € 
                                            

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αλαιπηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο: 

1
η
 Ομάδα: Πεηξέιαην Κίλεζεο θαη Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη Μεραλήκαηα θαζψο 

θαη Πεηξέιαην Θέξκαλζεο γηα θηήξηα 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ηα νρήκαηα θαη 

ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ ,ηνπ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ, ηνπ  ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

θαζψο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, ηα 

θηήξηα ηνπ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ, ηα θηήξηα ηεο ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α/ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ θαζψο θαη ηα θηήξηα ηεο ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Β/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ. 

2
η
 Ομάδα: Ληπαληηθά & Βηνθαχζηκν γηα ηα νρήκαηα θαη Μεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη βηνθαπζίκνπ γηα ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα 

ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε Ζιεθηξνληθφ Αλνηρηφ  Γηαγσληζκφ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4043/11, Ν. 3861/10, ηεο Τ.Α. 57654/2017 θαη ηεο Τ.Α. 

56902/215/2017 θαη Ν. 3463/06, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζκφλ Πξσηνθφιινπ 115/43/26-

03-2013 Δγθχθιην 3 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φπνπ θαζνξίδεηαη ε πξνηεηλφκελε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ – πξνκεζεπηψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α’). 

 

 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ κε βάζεη ηελ θείκελε λνκνζεζία.  



 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο αλά ηκήκα εηδψλ, ε νπνία ζα δνζεί σο εμήο: (βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4412/2016). 

1) Γηα ηελ 1η ομάδα  ε ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί 

ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή) γηα ηνλ Ννκφ Ζιείαο  θαηά ηελ εκέξα 

παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο 

(πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

 Σν αλσηέξσ πνζνζηφ έθπησζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 

5% (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4257/2014).  

 2) Γηα ηελ 2η ομάδα  ε ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο.(πξνζθνξά ζε ηηκή 

κνλάδνο) (Ληπαληηθά & Βηνθαχζηκν γηα ηα νρήκαηα θαη Μεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ). 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ έσο θαη έλα έηνο ε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζψλ ηεο ζχκβαζεο.  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

γηα ηε κηα ή θαη ηηο δχν  νκάδεο εηδψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπο ζα 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλαθεξνκέλσλ εηδψλ αλά νκάδα.  

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ηαμηλνκνχληαη κε CPV ππφ ηνπο 

αξηζκεηηθνχο θσδηθνχο σο θάησζη :  

 

 

 

 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09134100-8, κε ηίηιν 

«Πεηξέιαην Νηίδει»  

 

 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09132100-4, κε ηίηιν 

«Ακφιπβδε βελδίλε»  

 

 

 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09135100-5, κε ηίηιν 

«Πεηξέιαην ζέξκαλζεο»  

 

 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09211100-2, κε ηίηιν 

«Έιαηα θηλεηήξσλ»  

 

 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΜΔΑ,  ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09211000-1 , κε ηίηιν 

«Ληπαληηθά Έιαηα θαη Ληπαληηθά Μέζα» 

 

 



 ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 24957000-7 , κε ηίηιν 

«Υεκηθά Πξφζζεηα» 

 

 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 

09211600-7, κε ηίηιν «Ληπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρξήζεσλ»  

 ΓΡΑΑ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 24951000-5, κε ηίηιν 

«Γξάζα θαη ιηπαληηθά»  

     Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ εληάζζεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 158 παξ. 1δ ηνπ Ν.3463/06 . Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρηεθε κε βάζε ηηο κέζεο 

θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε. 
 
       

Γαζηούνη      17-3-2022     Γαζηούνη     17-3-2022   
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

 
ΦΩΣΗΟ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  & 

    ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

 

 Ζ πξντζηακέλε Γ/λζεο Α/Α 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

 κε βαζκφ Α΄ 
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