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Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

1. Πετρελαίου κίνησης

2. Πετρελαίου θέρμανσης

3. Βενζίνης αμόλυβδης,

4. Λιπαντικών 

που απαιτούνται για τη κίνηση και συντήρηση των οχημάτων, τη  λειτουργία

των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των

αναγκών  του  Δήμου  Σκύδρας  του  ΕΦΑΚΠΠ,  και  των  Σχολικών  Επιτροπών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα    διεξαχθεί  Διεθνής  Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός

με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»    (πετρελαίου    θέρμανσης,    πετρελαίου

κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) με κριτήριο κατακύρωσης το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής

πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών

καυσίμων ή τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με

την  κείμενη  νομοθεσία,  όσον  αφορά  τα  υγρά  καύσιμα  και    την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη

τιμή) για το σύνολο των ειδών όσον αφορά τα λιπαντικά. 

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό  των

454.912,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους και με προοπτική

παράτασης της σύμβασης, αλλά με τις ίδιες προϋποθέσεις και τιμές, και θα

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη που αφορά την προμήθεια των

Νομικών Προσώπων θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς αυτών έτους 2018.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών

και Υπηρεσιών”

3. Τις διατάξεις του Ν.2672/1998 (Α΄290) άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με

ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

4.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  112/Α/2010)  «Ενίσχυση  της

διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού

ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

6.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  Ν.2198/1994  (ΦΕΚ  247/Α/1994)

«Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις».

7.  Το  Ν.2741/99  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες  ρυθμίσεις

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

8.  Το  Ν.3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄/10.11.2005), ιδίως της

παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο αναριθμήθηκε η παρ. 5 του άρθρου

5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και της παρ. 7

του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.

9.  To  N.  4071/11-4-2012,«Ρυθμίσεις  για  το  σύστημα  διακυβέρνησης  των

δήμων  και  των  περιφερειών»,  και  συγκεκριμένα  το  άρθρο  6,  παρ.  15

«Στους  διαγωνισμούς  για  την  προμήθεια  καυσίμων  για  την  κίνηση  των

υπηρεσιακών αυτοκινήτων κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν

την αναθέτουσα αρχή»

10.  Το  Ν.  3054/2002  (ΦΕΚ  230  Α’/  02-10-2002)  «Οργάνωση  της  αγοράς

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»

11.  Το  Π.Δ.  166/2003  (ΦΕΚ  138/Α/2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

12.  Το  υπ’  αριθμ.  57256/4-11-2010  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Ανάδειξη  προμηθευτών-

χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή».

13.  Την  υπ΄  αριθμ.  196/03-08-2017  (ΦΕΚ  2824/Β'/11-8-2017) υπουργική

απόφαση, «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών



εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων

του Δημοσίου».

14. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για χρονική

περίοδο ενός (1) έτους 2018. 

15.  Την  υπ΄  αριθμό  132/18-04-2011  απόφαση  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  (έγγραφο  με  αριθμό  πρωτ.  86005/4064/03-05-2011)  που

εξουσιοδοτεί τους Ο.Τ.Α για την ανάδειξη από τους ίδιους, προμηθευτών

για την προμήθεια πετρελαιοειδών.

16.  Την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (2677  Β)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

17.  Το  Ν.4155/2013  (120  A)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

18. Το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 για τα κατώτατα όρια δημόσιων συμβάσεων

προμηθειών που ανατίθενται από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν

τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Ο Δήμος Σκύδρας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα

καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις

απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους (άρθρο 208 του

Ν. 4412/2016).

 Τα  προσφερόμενα  λιπαντικά  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της

265/2002 απόφασης Υπουργείου Οικονομίας (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) και της

ΚΥΑ  526/2004  (ΦΕΚ  630/β/12-5-2005)  και  θα  πρέπει  να  έχουν  έγκριση

κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των λιπαντικών στον κατάλογο

που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

                     ΣΚΥΔΡΑ  25 /10 /2017

                                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                                                       

                            ΛΙΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


