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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                Ηκεξνκελία, 16 Ινπιίνπ 2021 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                                                                                                     Αξηζ. Πξση.: 6700 

 ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ                                      

Γηεύζπλζε         :  Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Σκήκα               :  Πξνκεζεηψλ 

Σαρ. Γ/λζε        : ψζνπ Σαπξνκέλενο 50 

Πιεξνθνξίεο    :  Αγγειηθή Οξδίηε 

Σειέθσλν         :  2693025582 

FAX                  :  2693022076 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο επαλαπξνθεξχζζεη ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Αραΐαο, ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ  Α΄ Βάζκηαο & Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γπκαίσλ (Ο.Σ.Α.Γ)» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο: Υακειφηεξε ηηκή γηα κελ ηα πγξά θαχζηκα είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά 

κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηνλ Ννκφ Αραΐαο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ θαη Σηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή γηα ηνλ Ννκφ Αραΐαο, ην 

αλσηέξσ πνζνζηό έθπησζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% (ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4257/14), γηα δε ηα ιηπαληηθά ε ρακειφηεξε ηηκή κνλάδαο θαη ζα είλαη ζχκθσλεο 

κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο.  

ε πεξίπησζε αξλεηηθνύ πνζνζηνύ έθπησζεο  ην ζπκβαηηθό πνζό ζα πξνζαξκνζηεί αλαιόγσο, ώζηε ε 

ζπλνιηθή δαπάλε λα κελ μεπεξαζηεί ην αξρηθό πξνϋπνινγηζζέλ πνζό κε αλαπξνζαξκνγή πνζνηήησλ.  

Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά ε ηηκή ζε επξψ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

1. Αλαζέηνπζα Αξρή: 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ- Α.Φ.Μ. 998751013 - Γ.Ο.Τ. Γ΄ΠΑΣΡΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: ψζνπ Σαπκελένο 50 – Σ.Κ. 25200, NUTS: EL632 

Γηεχζπλζε ηζηνζειίδαο: https://ddachaias.gr/  

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2693025582 Fax: 2693022076 

E-mail: a.orditi@ddachaias.gr  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, Τπνηνκέαο 

ΟΣΑ. 

2. Σίηινο: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ησλ 

ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ  Α΄ Βάζκηαο & Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο Γπκαίσλ (Ο.Σ.Α.Γ)» 

 

3. Πξνκήζεηα - Πξνδηαγξαθέο 

Η πξνκήζεηα, θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο απηήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ απφ 04/02/2021 κειέηε 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 

4. Η πξνθήξπμε αθνξά Γεκόζηα ύκβαζε Πξνκήζεηαο 
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5. πλνπηηθή πεξηγξαθή – Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο ακφιπβδεο, πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο ησλ ρ. Δπηηξνπψλ 

Α΄Βάζκηαο & Β΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γπκαίσλ (Ο.Σ.Α.Γ),  

σο θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 

 6. Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο:  

   ΟΜΑΓΑ 1  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΑΥΑΪΑ 

 

Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

1 

ΤΠΟ-

ΟΜΑΓΑ 

1 

Βελδίλε 

ακφιπβδε 
09132100-4 Λίηξα 11.000 1,19€ 13.090,00€ 

2 
Πεηξέιαην 

θίλεζεο 
09134200-9 Λίηξα 126.000 0,99€ 124.740,00€ 

3 
Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
09135100-5 Λίηξα 500 0,71€ 355,00€ 

                                                                                              ύλνιν ππννκάδαο 1 138.185,00€ 

 

Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 

Μνλάδα 

κέηξεζ

εο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

1 

ΤΠΟ-

ΟΜΑΓΑ 

2 

Βαιβνιίλε 

SAE 80W90 
09211400-5 Λίηξα 400 3,50€ 1.400,00€ 

2 
Βαιβνιίλε 

SAE 85W140 

09211400-5 

 
Λίηξα 50 4,00€ 200,00€ 

3 

Ληπαληηθφ 

πεηξειαην-

θηλεηήξσλ 

SAE  15W/40 

09211100-2 Λίηξα 800 3,50€ 2.800,00€ 

4 

Ληπαληηθφ  

πεηξειαην-

θηλεηήξσλ 

SAE 20W/50 

(γηα 10.000 

km) 

09211100-2 Λίηξα 300 3,50€ 1.050,00€ 

ΑΔΑ: 6Υ22Ω9Ν-ΩΡΙ
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Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 

Μνλάδα 

κέηξεζ

εο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

5 

Ληπαληηθφ 

βελδηλν-

θηλεηήξσλ 

SAE 15W/40 

(γηα 10.000 

km) 

09211100-2 Λίηξα 300 3,50€ 1.050,00€ 

6 

Λάδη 

πδξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

ISO 68 

09211600-7 Λίηξα 1800 3,50€ 6.300,00€ 

7 Ad-Blue 24957000-7 Λίηξα 600 2,00€ 1.200,00€ 

8 
Τγξφ θξέλσλ 

dot 4 
09211650-2 Λίηξα 20 4,00€ 80,00€ 

9 

Λάδη ημψδνπο 

SAE 30 γηα 

κηθξνχο 

βελδηλν-

θηλεηήξεο 

09211100-2 Λίηξα 50 2,50€ 125,00€ 

10 
ATF 

DEXRON III 
09211600-7 Λίηξα 50 4,50€ 225,00€ 

                                                                                       ύλνιν ππννκάδαο 2 14.430,00€ 

ΤΝΟΛΟ 152.615,00€ 

ΦΠΑ 24% 36.627,60€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 (ππννκάδαο 1 + ππννκάδαο 2) 
189.242,60€ 
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ΟΜΑΓΑ 2  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΜΑΙΩΝ (Ο.Σ.Α.Γ.) 

Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα  

Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

1 ΤΠΟ-

ΟΜΑΓΑ 

1 

Βελδίλε 

ακφιπβδε 
09132100-4 Λίηξα 1.600 1,19€ 1.904,00€ 

 
Πεηξέιαην 

Κίλεζεο 
09134200-9 Λίηξα 800 0,99€ 792,00€ 

ύλνιν ππννκάδαο 1 2.696,00€ 

ΤΝΟΛΟ 2.696,00€ 

ΦΠΑ 24% 647,04€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ππννκάδαο 1) 3.343,04€ 

 

ΟΜΑΓΑ 3  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

1 ΤΠΟ-

ΟΜΑΓΑ 

1 

Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
09135100-5 Λίηξα 2.000 0,71€ 14.200,00€ 

 

χλνιν ππννκάδαο 1 14.200€ 

ΤΝΟΛΟ 14.200,00€ 

ΦΠΑ 24% 3.408,00€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

(ππννκάδαο 1) 
17.608,00€ 
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ΟΜΑΓΑ 4  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Α/Α  Δίδνο Κσδ CPV 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα  

Σηκή 

κνλάδαο 
ύλνιν 

1 ΤΠΟ-

ΟΜΑΓΑ 

1 

Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
09135100-5 Λίηξα 15.000 0,71€ 10.650,00€ 

 

ύλνιν ππννκάδαο 1 10.650,00€ 

ΤΝΟΛΟ 10.650,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.556,00€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

(ππννκάδαο 1) 
13.206,00€ 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ πξαηήξην κφλν εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαη ρσξίο πξνβιήκαηα αλεθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ. Λφγσ 

ησλ κεγάισλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

ηνπ δήκνπ θαη πξνο απνθπγή ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ πξνο ην 

πξαηήξην αλεθνδηαζκνχ, απηφ ζα είλαη πξνηηκφηεξν λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δεθαπέληε (15) ην 

πνιύ ρηιηνκέηξσλ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ λνκηθνχ ηνπ πξνζψπνπ, απφ φπνπ ζα 

εθνδηάδνληαη φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, είηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο ζα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλεθνδηάδεη ηα νρήκαηα κε δηθά ηνπ αζθαιή κέζα θαη ηξφπν 

(βπηηνθφξα) ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο θαη Ο.Σ.Α.Γ ζηελ έδξα ηνπ ζηελ Κάησ 

Αραΐα θαζψο ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ Α΄& Β΄ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο έδξεο ησλ 

ζρνιείσλ. 

7. Γηάξθεηα ζύκβαζεο:  

. Η ηζρύο ηεο ζπκβάζεσο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θη έρεη δηάξθεηα κέρξη 

εμάληιεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο θαη πνζόηεηαο εθάζηνπ είδνπο. 

8. Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο:  

. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη  

ζε πνζνζηφ δχν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο 

Φ.Π.Α ήηνη πνζνχ 3.603,22€ εθ’ φζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ θαη 

ππννκάδσλ, άιισο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην δχν επί ηνηο εθαηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή ππννκάδα εηδψλ ηεο κειέηεο, γηα ηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη.  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

ΑΔΑ: 6Υ22Ω9Ν-ΩΡΙ
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

9. Βαζηθνί όξνη ρξεκαηνδόηεζεο:  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο.  

10. Γηάζεζε εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ: 

Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

Γήκνπ https://ddachaias.gr/  φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Δ..Η.ΓΗ.. (www.eprocurement.gov.gr).  

11. Υξόλνο, ηόπνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ:  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. 

 Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ:  

   Παξαζθεπή 16 Ινπιίνπ 2021 θαη ώξα 15.00 κ.κ. 

 Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ:  

Γεπηέξα 2 Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 11:00 π.κ.  

 Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: 

Παξαζθεπή 6 Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 11:00 π.κ.  

 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή. 

12. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: 

α. Κάζε θπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

β. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

γ. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

13. Όιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, πεξηιακβάλνληαη ζην πιήξεο ηεχρνο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
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