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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ     ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 325.052,00 € (τριακόσιες είκοσι πέντε
χιλιάδες και πενήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, αναφέρεται στην 
προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης 
όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης 
και για τη θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτιρίων, των κτιρίων των νομικών προ-
σώπων και των σχολείων του Δήμου.

Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη και τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

Η δαπάνη προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2016 του Δήμου Πετρούπολης, και το ύψος της συνολικής εγγραφής, αναλύεται στους 

                                                     
                                                                                                   Σύνολο ποσού σε Κ.Α. του Δήμου

                                                            
                                                            249.300,00

παρακάτω Κ.Α.

α/α Κ.Α.
Ποσό προϋπολογισμού 

(€)

1 10.6641.0004 7.000,00

2 10.6643.0001 6.000,00

3 20.6641.0006 180.000,00

4         15.6643.0004 8.000,00

5 20.6641.0007 8.000,00

6 20.6643.0001 4.000,00

7 30.6641.0002 4.000,00

8 30.6641.0003 5.000,00

9 35.6641.0006 7.000,00

10 35.6641.0007 2.000,00

11 35.6644.0001 1.500,00

12 35.6644.0005 500,00

13 30.6644.0001 300.00

14 60.6643.0001 16.000.00

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕ-
ΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016



                                                                                        

                                                                                              Σύνολο ποσού για Δήμο,Ν. Πρόσωπα και
                                                                                                   σχολικά κτίρια 

         

                                                   334.300,00

Σύνολο ποσού για τα σχολεία 85.000,00

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14 / 9 / 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14 / 9 / 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ



8
Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 

SAE 75W-90
8 Λίτρα 10 8,00 80,00

9
Υγρό αυτοκ. κιβωτ. & τιμο-

νιών
9 Λίτρα 12 3,00 36,00

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 10 kgr 100 3,20 320,00

11
Λιπαντικό υδραυλικών συστη-

μάτων ISO 68
11 kgr 2320 2,50 5.800,00

12
Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως

αιθυλονογλυκόλης
12 kgr 100 2,50 250,00

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 13 Τεμ. 18 3,50 63,00

14
Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης 

SAE 30
14 Λίτρα 100 2,37 237,00

15
Λιπαντικό 4χρονων βενζινοκι-

νητήρων SAE 20W-50
15 Λίτρα 54 2,00 108,00

16
Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκι-

νητήρων
16 Λίτρα 50 5,00 250,00

17 Λάδι SAE 10W-30 για GASE 17 Λίτρα 100 5,00 500,00

18
Λιπαντικό SAE 80W/90 για 

GASE
18 Λίτρα 35 3,45 120,75

19
Υδραυλικό υγρό ISSO VG46 

για GASE
19 Λίτρα 50 2,50 125,00

20 Ad Blue υγρό διάλυμα 20 kgr 300 1,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€): 264.269,75

ΦΠΑ 23% (€): 60.782,04
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (€): 0,21
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(€): 325.052,00

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14  / 9 / 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 14 / 9 / 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α.
A.

Είδος υλικού
Α.Τ

.

Μο-
νάδα 
μέτρ.

Ποσότη-
τα

Τιμή 
μον. 
(€)

Σύνολο 
Δαπάνης 
ανά είδος 

χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α

ΟΜΑΔΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1
Πετρέλαιο
 Θέρμαν-

σης

Κτιρίων Δήμου 
& Νομ. Προ-

σώπων 1
Λίτρα 34.000 0,80 27.200,00

Κτιρίων σχολεί-
ων

Λίτρα 74.000 0,80 59.200,00

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2 Πετρέλαιο Κίνησης 2 Λίτρα 125.000 1,10 137.500,00

ΟΜΑΔΑ Γ - ΒΕΝΖΙΝΗ

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 3 Λίτρα 24.500 1,20 29.400,00

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α

ΟΜΑΔΑ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

4
Λιπαντικό πετρελαιοκινητή-

ρων SAE 10W-40
4 Λίτρα 300 5,00 1500,00

5
Λιπαντικό πετρελαιοκινητή-

ρων SAE 20W-50
5 Λίτρα 250 2,50 625,00

6
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 

SAE 10W-40
6 Λίτρα 80 5,00 400,00

7
Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 

SAE 85W-140
7 Λίτρα 100 2,55 255,00

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕ-
ΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016



               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στα υλικά της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών 
και προσθέτων για τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των δια-
φόρων δημοτικών κτηρίων και των κτηρίων των νομικών προσώπων. Επίσης περιλαμ-
βάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως 
απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..
Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Για ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδια-
γραφές για το πετρέλαιο θέρμανσης που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο.
θα διατεθεί ποσόν έως: 0,80€ (ογδόντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Για ένα λίτρο πετρελαίου κίνησης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγρα-
φές για το πετρέλαιο κίνησης που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο. 
θα διατεθεί ποσόν έως: 1,10€ (ένα ευρώ και δέκα  λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Για ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγρα-
φές για την αμόλυβδη βενζίνη που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο. 
θα διατεθεί ποσόν έως: 1,20€ (ένα ευρώ και είκοσι λεπτά).

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016



ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Για ένα λίτρο συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερύψηλης 
απόδοσης SAE 10W-40 κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες 
EURO 1,2,3 και 4 που απαιτούν αυξημένη προστασία κατά της φθοράς για πολύ μεγάλα 
διαστήματα αλλαγής και που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API: CF,
ACEA: E4,
MB: 228.5,
MAN : 3277,
VOLVO : VDS – 2 , MTU TYPE 3,
RENAULT: RXD

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 5,00€ (πέντε ευρώ ).

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Για ένα λίτρο υψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών για 
πετρελαιοκινητήρες ορυκτέλαιο SAE 20W-50 που να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

API: CG – 4 / CF – 4 / SH,
ACEA: A3 / B3 / E2,
MB: 228.1 και 229.1,
VOLVO: VDS, MTU TYPE 1, CCMC D4

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Για ένα λίτρο SAE 10W-40, συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων σχεδιασμένο 
για τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες πολυβάλβιδους και καταλυτικούς. Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί όλες τις εποχές του χρόνου για μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης σε επιβατι-
κά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου και μοτοσυκλέτες, το οποίο θα υπερκαλύπτει 
τις προδιαγραφές:

API: SL/CF,
ACEA : A3/B3,
MB 229.1 και 228.1,
VW – AUDI : 501.01 / 505.00

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 5,00€ (πέντε ευρώ).

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Για ένα λίτρο SAE 85W / 140 υπερενισχυμένης πολύτυπης βαλβολίνης κατάλληλο 
για διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες φόρτισης, 
το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

API: GL – 5,  MIL –L 2105 D 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,55€ (δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 8ον



Για ένα λίτρο SAE 75W – 90 συνθετικής βάσης πολύτυπη υπερενισχυμένη βαλβολί-
νη με επιλεγμένα πρόσθετα υψηλών πιέσεων για χρήση σε κιβώτια και υποειδή διαφορι-
κά όπου αναπτύσσονται υψηλά φορτία και θερμοκρασίες, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις 
προδιαγραφές:

API: GL – 4+ / GL – 5, MIL – L 2105 D

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 8,00€ (οκτώ ευρώ).

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Για ένα λίτρο υγρό αυτομάτων κιβωτίων και τιμονιών, υδραυλικά συστήματα διεύ-
θυνσης επιβατικών αυτοκινήτων φορτηγών και χωματουργικών μηχανημάτων, το οποίο 
θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

GM: DEXRON ®  III /IID, ALLISON C-4, ZF TE – ML – 09B/14A,
CAT: TO – 2,
MAN 339 TYPE D,
MB: 236,1/236.5

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ).

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Για ένα χιλιόγραμμο γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική αντίσταση στο νερό και 
να περιέχει γραφίτη σαν μέσο ξηράς λίπανσης κατάλληλο για γενική λίπανση ‘σασί ‘ συν-
δέσμων ,αρθρώσεων, ρουλεμάν με θερμοκρασίες λειτουργίας τουλάχιστον από –10 C 
έως +80C, το οποίο θα παραδοθεί σε συσκευασία βαρελιού 180 χιλιόγραμμων ή καλύ-
τερη,

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,20€ (τρία ευρώ και είκοσι λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Για ένα χιλιόγραμμο ISO 68 υπερενισχυμένο υδραυλικό ορυκτέλαιο υψηλού δείκτη 
ιξώδους κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, τα οποία λειτουργούν 
κάτω από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγρα-
φές:

DIN 51524 PART 3 HVLP 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία βαρελιού 180 χιλιόγραμμων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Για ένα χιλιόγραμμο αδιάλυτο αντιψυκτικό βάσεως αιθυλενογλυκόλης με ειδικά αντι-
σκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία των μετάλλων.Η παρεχόμενη 
προστασία είναι ανάλογη με το ποσοστό Διάλυσης του σε νερό και χρησιμοποιείται όλες 
τις εποχές του χρόνου, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

CUNA: NC 956 – 16, 
ASTM: D 3306
SAE J 1034,  BS 6580 UK, AFNOR  NFR15 – 601

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 χιλιόγραμμων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά).



ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Για ένα τεμάχιο υγρού φρένων αρίστης ποιότητας, με περιεχόμενο 250 cc, το οποίο 
θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

SAE J 1703, 
ISO 4925,
CUNA: NC 956 – 01, DOT 5

που θα παραδοθεί σε συσκευασία χαρτοκιβωτίου 24 τεμαχίων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 3,50€ (τρία ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Για ένα λίτρο ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 κατάλληλο για χρήση σε αλυσί-
δες αλυσοπρίονων που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία, το 
οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

API: SC/CC, MIL – L – 2104 B

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου του ενός  λίτρου,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,37€ (δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Για ένα λίτρο ενισχυμένο ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας SAE 20W – 50 με με-
γάλη θερμική σταθερότητα και αντοχή στην οξείδωση τόσο στις υψηλές όσο και στις χα-
μηλές θερμοκρασίες κατάλληλο για τετράχρονους βενζινοκινητήρες σκαπτικών και λοι-
πών μηχανημάτων κήπων, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:

ΑP: SJ/SG/EF – 4
ACEA: A2/B3
M.B.   228.1 &  229.1

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 λίτρων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 2,00€ (δύο ευρώ).

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

Για ένα λίτρο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες που δημιουργεί προστατευτική επί-
στρωση στα μηχανικά μέρη αποτρέποντας τη δημιουργία επιβλαβών επικαθήσεων κα-
τάλληλο για κινητήρες αλυσοπρίονων και σκαπτικών μηχανημάτων, το οποίο θα υπερκα-
λύπτει τις προδιαγραφές:

API  TC +, JASO : FC.
ISO – L – EGC , JASO : FC, 
TISI: 1040

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου του 1ος  λίτρου,
θα διατεθεί ποσόν έως: 5,00€ (πέντε ευρώ).



ΑΡΘΡΟΝ 17ον

Για ένα λίτρο Λάδι SAE 10W-30 κατάλληλο για υδραυλικό σύστημα torgue converter 
διαφορικό και κιβώτιο ταχυτήτων, τελικές κινήσεις, σύστημα διευθύνσεως και φρένων σε 
φορτωτή GASE 580 M και εμπρόσθια και οπίσθια άξονα και σασμάν για φορτωτή GASE 
580 SM, με προδιαγραφές GASE TCH, GASE TFD,  MOBIL 422,  GASE 1204 έως 1210,

που θα παραδοθεί σε συσκευασία των 20 λίτρων,

θα διατεθεί ποσόν έως: 5,00€ (πέντε ευρώ).

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

Για ένα κιλό λιπαντικό SAE 80W/90 κατάλληλο για λίπανση εμπρός διαφορικού και 
εμπροσθίων μειωτήρων του φορτωτή GASE 580 M, με προδιαγραφές GASE FDL,  API 
GL-4,

που θα παραδοθεί σε συσκευασία των 20 λίτρων,

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,45€ (τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά).

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

Για ένα λίτρο υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές υψη-
λής πίεσης και για το υδραυλικό σύστημα της GASE ο τύπος του υγρού θα είναι συμβα-
τός για εύκρατο κλίμα δηλαδή από -20ο C έως +40ο C, με προδιαγραφές GASE MS 1230,

που θα παραδοθεί σε συσκευασίες των 20 λίτρων, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

Για ένα λίτρο AD Blue υγρό διάλυμα ουρίας στο εξιοντισμένο ύδωρ το οποίο λει-
τουργεί ως μέσο που μειώνει τα επιβλαβή μόρια της εξάτμισης στις σύγχρονες μηχανές 
ντίζελ, εξοπλισμένες με την τεχνολογία SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή). Η κατα-
νάλωση Ad Blue είναι ίσια με περίπου 7% της κατανάλωσης πετρελαίου,

θα διατεθεί ποσόν έως 1,00 € / λίτρο (ένα ευρώ).



Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14/ 9 / 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14 / 9 / 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

        ΓΕΝΙΚΗ             ΣΥΓΓΡΑΦΗ             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρον 1ον

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για 

τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτι-

ρίων, των κτιρίων των νομικών προσώπων και των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Άρθρον 2ον

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και n εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα 

με τις διατάξεις:

• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. 

Τ. Α.)».

• Του  Π.  ∆.  60/ΦΕΚ  64  Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-

σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονιστού των διαδικασιών σύ-

ναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθη-

κε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω-

παϊκού κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 16
 
Νοεµβρίου 2005.

• Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προμήθειες  του  ∆ηµόσιου  Τοµέα  και 

ρυθµίσεις  συναφών θεμάτων».

• Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί- 

ας και άλλες διατάξεις.

• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/25-9-2002 τεύχος Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρε-

λαιοειδών και άλλες διατάξεις»

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕ-
ΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016



• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

• Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω-

σης και λειτουργίας της Δηµόσιας ∆ιοίκησης».

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτι- 

        κή ανάρτηση νόµων και  πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και  αυτο- 

      διοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

• Του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) με θέμα: ’”Δικαστική προστασία κατά τη σύ-

ναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθη-

καν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)’’.

• Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των Νόμων 

     4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες διατάξεις (άρ-

θρο 12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

• Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ως 

του 4 ου
 
άρθρου της.

• Του  N.  4013/11  (ΦΕΚ  204  Α/15-9-2011)  :  Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης 

Αρχής  ∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων».

• Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  85  Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, 

την   Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/Ε.Κ.»,

• Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσί-

ων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 

20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

• Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’): Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργή-

σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροπο-

ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.



• Ν.     4257/14     (ΦΕΚ     93/14.04.2014     τεύχος     Α  ’  ):     Επείγουσες     ρυθμίσεις     αρμοδιότητας     

        Υπουργείου     Εσωτερικών.  

• Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δια-

τάξεις 

• Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

• Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενη-

μέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

• Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρον 3ον

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (του αναδόχου),

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (της μελέτης), 

δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

στ) Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας. 

Άρθρον 4ον

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό δια υπο-

βολής σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (ειδικά για τα καύσι-

μα, ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το 

ποσοστό έκπτωσης στην αντίστοιχη μέση λιανική τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνει 

τη μεγαλύτερη τιμή. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερ-

βαίνει το 5%), με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού σύμ-

φωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμε-

λή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Πετρούπολης. 



Άρθρον 5ον

Εγγύηση συμμετοχής

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 5.285,00 €. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνι-

ζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγ-

γύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα 

(90) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρ-

κεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρο-

νται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προ-

βλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προ-

σέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από 

την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προ-

σφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Άρθρον 6ον

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, εί-

ναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 

(5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως 

και να καταθέσει κατά το άρθρο 7, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις με το δήμο και με τις σχολικές 

επιτροπές 

Άρθρον 7ον

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης



1. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβα-

σης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περί-

πτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμή-

θειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλα-

βής. 

3. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπο-

ρεί να είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρον 8ον

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης. Ο συμβατικός χρόνος πα-

ράδοσης καθορίζεται έως 48 ώρες μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, στο πρατήριο του 

αναδόχου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πρατηρίου. Σε περίπτωση που το 

πρατήριο του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ  (8) χιλιομέτρων 

από το αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως), η παράδοση της 

αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρού-

πολης και σε χρόνο που θα καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς 

οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των λιπαντικών και προσθέτων, καθορίζεται σε είκοσι 

(20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού προμή-

θειας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως). Παράταση στον 

παραπάνω χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί το πολύ έως δέκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα και για τμηματική παράδοση των τελευταίων στις ανωτέρω 

προθεσμίες (από το σχετικό αίτημα).

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση της αρ-

μόδιας υπηρεσίας, στα κτίρια του Δήμου, καθώς και στους χώρους των σχολείων όπως 

αναλυτικά φαίνονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε 

προηγουμένως, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 

της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.

Άρθρον 9ον



Έκπτωση του αναδόχου

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως των υπό 

προμήθεια ειδών ή εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις 

του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ 

αριθμ. 11389/93 ΥΑ

Άρθρον 10ον

Πλημμελής κατασκευή

Εάν τα χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών, δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως 

αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, η πλήρωση των οποίων αποτελεί συμβα-

τική υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με άλλο που να εκπλη-

ρώνει τις προδιαγραφές, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για βλάβες που προκλήθηκαν 

σε οχήματα ή εγκαταστάσεις ή για καθυστερήσεις εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος.

Άρθρον 11ον

Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Έξοδα δημοσίευσης

1. Για τα λιπαντικά: Κρατήσεις 4% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 0,1% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και οποιαδήποτε άλλη 

κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής προμήθειας 

βαραίνει τον ανάδοχο.

2. Για το πετρέλαιο θέρμανσης: Κρατήσεις 1% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

και 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και 

οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της 

σχετικής προμήθειας βαραίνει τον ανάδοχο.

3. Για τα καύσιμα κίνησης: 1% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 0,1% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και οποιαδήποτε άλλη 

κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής προμήθειας 

βαραίνει τον ανάδοχο.

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικών δημοπρατήσεων 

βαρύνουν τον ανάδοχο

Άρθρον 12ον

Εξοφλητικός λογαριασμός



Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκ-

δίδονται μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας και θα εξοφλού-

νται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης

Άρθρον 13ον

Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια εκ του 

νόμου επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνι-

κές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παρα-

λαμβανόμενου είδους και την αντικατάστασή του ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία 

στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός 

της οριζόμενης (από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τα-

κτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο 

για τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας του αναδόχου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ποινικού κώδικα, για βλάβες που προκλήθηκαν σε οχήματα ή εγκαταστάσεις ή για καθυ-

στερήσεις, εξαιτίας αποκλίσεων των προδιαγραφών από τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

που καθορίζονται για τα υπό προμήθεια είδη στη νομοθεσία.

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενερ-

γείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

ή τυγχάνει εφαρμογή η παρ.3 του άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη 

παραλαβή).

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14 / 9 / 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14 / 9 / 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ             ΣΥΓΓΡΑΦΗ             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρον 1ον

Αντικείμενο της συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για 

τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτι-

ρίων, των κτιρίων των νομικών προσώπων και των σχολικών κτιρίων  του Δήμου

Άρθρον 2ον

Ισχύουσες διατάξεις

Στη συγγραφή αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

Άρθρον 3ον

Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα 

είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα 

με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β501/2012) και την ΥΑ 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016



460/2009/2010 (ΦΕΚ Β67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚΒ1730/2001), την ΚΥΑ30/2005 

(ΦΕΚΒ1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους. Επίσης:

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, 

από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο 

θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περί-

πτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις 

κοινές Υπ. Αποφάσεις 467/2002 (ΦΕΚ Β1531/2003) και 468/2002  (ΦΕΚ Β 1273/2003) 

και 284/2006 (ΦΕΚ Β1736/2007), όπως ισχύουν και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη 

που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις κείμε-

νες διατάξεις σχετικά με την ποιότητα των καύσιμων της Ελληνικής νομοθεσίας.

Άρθρον 4ον

Χρόνος εγγύησης λιπαντικών και προσθέτων

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζο-

μένων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει: (α) δια υπεύθυνης δήλωσης του 

Ν.1599/95 από τον προμηθευτή και (β) δια ανάλογης βεβαίωσης από τον κατασκευαστή 

των λιπαντικών, εφόσον αυτός δεν είναι ο προμηθευτής.

Άρθρον 5ον

Εργοστάσιο κατασκευής λιπαντικών και προσθέτων

Τα προσφερόμενα λιπαντικά και πρόσθετα θα έχουν παραχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα είναι επώνυμα με ευρεία κυκλοφορία στη Ελληνική αγορά και απολύτως 

κατάλληλα για τα οχήματα και τη χρήση που προορίζονται.

Άρθρον 6ον

Υπέρβαση προϋπολογισμού καυσίμων

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το συμβατικό ποσό της προμήθειας που αφο-

ρά το τμήμα των καυσίμων, σε μια δυσμενή εξέλιξη τιμών στα καύσιμα, ώστε να καλυφθεί 

η προμήθεια της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.



Άρθρον 7ον

Υπέρβαση προϋπολογισμού - αυξομείωση των ποσοτήτων λιπαντικών και προ-

σθέτων

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού 

προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας λιπαντικών και προσθέτων, διατηρεί το δι-

καίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως 20% τον προϋπολογι-

σμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού προ-

ϋπολογισμού.

Ο Δήμος και σύμφωνα με ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν  (π.χ. 

απώλεια λιπαντικών ή υγρών λόγω καταστροφής της αντλίας κατά την εργασία του οχή-

ματος)  μπορεί να προχωρήσει στην αύξηση ή τη μείωση των ποσοτήτων των υπό προ-

μήθεια λιπαντικών και προσθέτων. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει 

υπέρβαση του ποσού προϋπολογισμού  που αναφέρεται στους Κ.Α. Για την προμήθεια 

λιπαντικών και προσθέτων. 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   14/ 9 / 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  14 / 9 / 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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