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                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
                     ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΩΝ  2018-2019-2020

                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 915.498,20€

                                          ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ           
                                                                                               ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-
2019-2020

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

                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 915.498,20 € (εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια 
ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, 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 προσώπων και των σχολείων του Δήμου,για τα 
έτη 2018,2019 και 2020.



    Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει με  διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα
με τη σχετική διακήρυξη.
    Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων προϋπολογίσθηκε 
ενδεικτικά στο ποσό των 915.498,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%), για τα έτη  
2018,2019,2020.
    Η δαπάνη για τις ανάγκες του Δήμου θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2018,  2019 και 2020 ως 
ακολούθως: στο έτος 2018 συνολικό ποσό   108.154,04   ,και το ύψος της συνολικής εγγραφής, αναλύεται   
στους παρακάτω Κ.Α.
α/α        Κ.Α.                                                                Ποσό προϋπολογισμού (€)

1      10.6641.0003                                                                       5.000,00
2      10.6643.0002                                                                     15.000,00 
3      15.6643.0005                                                                       9.000,00                                          
4      20.6641.0003                                                                     55.000,00                                          
5      20.6641.0004                                                                       8.000,00                                          
6      20.6643.0003                                                                       4.000,00                                          
7      30.6641.0006                                                                       5.000,00
8      30.6641.0007                                                                       2.500,00
9      30.6644.0001                                                                          400,00
10    35.6641.0003                                                                       8.000,00
11    35.6641.0004                                                                       2.000,00
12    60.6643.0003                                                                     13.000,00

Σύνολο ποσού στους προαναφερόμενους  Κ.Α. του Δήμου έτους 2018 € 126.900,00
Στο έτος 2019 θα κατανεμηθεί συνολικό ποσό   264.  172,08    ευρώ και στο έτος 2020 συνολικό ποσό   
264  .172,08   ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Αντίστοιχοι Κ.Α. θα προβλεφθούν και στα έτη 2019 και 2020
Για τις ανάγκες των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών υπολογίσθηκε στις δαπάνες του 
οικονομικού έτους 2018  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσής,  ποσότητα 75.000,00   λίτρων   και   
αναλυτικότερα για την Α'βάθμια Σχολική Επιτροπή   64  .  480  ,00 ευρώ και για την Β'βάθμια Σχολική   
Επιτροπή   28.520,00   ευρώ.  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   
Ί  διες ποσότητες προϋπολογίζονται και για τα έτη 2019 και 2020 και ειδικότερα για το έτος 2019 για την   
Α'βάθμια Σχολική Επιτροπή   64  .  480  ,00 ευρώ και για την Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή   28.520,00     
ευρώ.  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   ώ και για το έτος 2020 για την Α'βάθμια Σχολική   
Επιτροπή   64  .  480  ,00 ευρώ και για την Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή   28.520,00     
ευρώ.  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   

                                                                     
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  26  / 02 / 2018
Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                            ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  26  / 02  / 2018
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                    
                                                                                               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ                                                             ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ    

http://www.promitheus.gov.gr/


                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   
   

                                                                                             ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                 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   2018

Α.Α Είδος Υλικού Α.Τ
.

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μον. (€) Σύνολο 
Δαπάνης ανά 
είδος χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α
                                   ΟΜΑΔΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

Κτιρίων Δήμου & 
Νομ. Προσώπων

1 Λίτρα   9.000,00         1,00      9.000,00

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 Λίτρα 75.000,00         1,00     75.000,00

                                     ΟΜΑΔΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2            Πετρέλαιο κίνησης 2 Λίτρα 50.000,00        1,10    55.000,00

                                             ΟΜΑΔΑ Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ

3            Βενζίνη Αμόλυβδη 3 Λίτρα   10.000,00       1,20      12.000,00

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α
                                            ΟΜΑΔΑ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40

4 Λίτρα     200       5,00        1.000,00

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50

5 Λίτρα     264       2,50           660,00

6 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE 10W-40

6 Λίτρα     160       5,00           800,00

7 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 85W-140

7 Λίτρα     100       2,50           250,00

8 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 75W-90

8 Λίτρα       10       7,00             70,00

9 Υγρό αυτοκ., κιβωτ. & τιμονιών 9 Λίτρα       12       3,00             36,00

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 10 Kgr     100       3,00           300,00

11 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων 
ISO 68

11 Kgr  2.500       2,50         6250,00



12 Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 
αιθυλονογλυκόλης

12 Kgr     100       2,50          250,00

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 13 Τεμ.       18       3,00           54,00

14 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 14 Λίτρα     100       2,00         200,00

15 Λιπαντικό 4χρονων  
βενζινοκινητήρων SAE 20W-50

15 Λίτρα       50       2,00         100,00

16 Λιπαντικό 2χρονων βενζινοκινητήρων 16 Λίτρα       50       5,00         250,00

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

18 Λιπαντικό SAE 80W-90 για CASE 18 Λίτρα       30       3,00           90,00

19 Υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 για 
CASE

19 Λίτρα       50       2,20          110,00

20 Ad Blue υγρό διάλυμα 20 Kgr      301       1,00           301,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€):                                                                                      162,221,00
ΦΠΑ 24% (€):                                                                                                                              38.933,04
                                                                                                                                                                     
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(€):                                                                                                            201.154,04



                            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   2019

Α.Α Είδος Υλικού Α.Τ
.

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μον. (€) Σύνολο 
Δαπάνης ανά 
είδος χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α
                                          ΟΜΑΔΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

Κτιρίων Δήμου & 
Νομ. Προσώπων

1 Λίτρα 21.670,00         1,00      21.670,00

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 Λίτρα 52.000,00         1,00      52.000,00

  ΟΜΑΔΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

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

                                             ΟΜΑΔΑ Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ

3            Βενζίνη Αμόλυβδη 3 Λίτρα   24.000,00       1,20      28.800,00

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α
                                            ΟΜΑΔΑ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40

4 Λίτρα     600       5,00        3.000,00

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50

5 Λίτρα     500       2,50        1.250,00

6 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE 10W-40

6 Λίτρα     160       5,00           800,00

7 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 85W-140

7 Λίτρα     200       2,50           500,00

8 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 75W-90

8 Λίτρα       20       7,00           140,00

9 Υγρό αυτοκ., κιβωτ. & τιμονιών 9 Λίτρα       24       3,00             72,00

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 10 Kgr     200       3,00           600,00

11 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων 
ISO 68

11 Kgr  6.000       2,50       15.000,00

12 Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 
αιθυλονογλυκόλης

12 Kgr     200       2,50           500,00

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 13 Τεμ.       36       3,00           108,00



14 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 14 Λίτρα     200       2,00           400,00

15 Λιπαντικό 4χρονων  
βενζινοκινητήρων SAE 20W-50

15 Λίτρα     100       2,00           200,00

16 Λιπαντικό 2χρονων βενζινοκινητήρων 16 Λίτρα     100       5,00           500,00

17 Λάδι SAE 10W-30 για CASE 17 Λίτρα     200       5,00        1,000,00

18 Λιπαντικό SAE 80W-90 για CASE 18 Λίτρα       60       3,00           180,00

19 Υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 για 
CASE

19 Λίτρα     100       2,20           220,00

20 Ad Blue υγρό διάλυμα 20 Kgr      602       1,00           602,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€):                                                                                      288,042,00
ΦΠΑ 24% (€):                                                                                                                              69.130,08
                                                                                                                                                                     
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(€):                                                                                                            357.172,08

Για το έτος 2019 θα προβλεφθούν αντίστοιχοι Κ.Α.



                          
    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   2020

Α.Α Είδος Υλικού Α.Τ
.

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μον. (€) Σύνολο 
Δαπάνης ανά 
είδος χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α
                                          ΟΜΑΔΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

Κτιρίων Δήμου & 
Νομ. Προσώπων

1 Λίτρα 21.670,00         1,00      21.670,00

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 Λίτρα 52.000,00         1,00      52.000,00

 ΟΜΑΔΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

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

  ΟΜΑΔΑ Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ

3            Βενζίνη Αμόλυβδη 3 Λίτρα   24.000,00       1,20      28.800,00

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α
                                            ΟΜΑΔΑ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40

4 Λίτρα     600       5,00        3.000,00

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50

5 Λίτρα     500       2,50        1.250,00

6 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE 10W-40

6 Λίτρα     160       5,00           800,00

7 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 85W-140

7 Λίτρα     200       2,50           500,00

8 Βαλβολίνη υπερενισχυμένη 
SAE 75W-90

8 Λίτρα       20       7,00           140,00

9 Υγρό αυτοκ., κιβωτ. & τιμονιών 9 Λίτρα       24       3,00             72,00

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 10 Kgr     200       3,00           600,00

11 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων 
ISO 68

11 Kgr  6.000       2,50       15.000,00

12 Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 
αιθυλονογλυκόλης

12 Kgr     200       2,50           500,00

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 13 Τεμ.       36       3,00           108,00

14 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 14 Λίτρα     200       2,00           400,00



15 Λιπαντικό 4χρονων  
βενζινοκινητήρων SAE 20W-50

15 Λίτρα     100       2,00           200,00

16 Λιπαντικό 2χρονων βενζινοκινητήρων 16 Λίτρα     100       5,00           500,00

17 Λάδι SAE 10W-30 για CASE 17 Λίτρα     200       5,00        1,000,00

18 Λιπαντικό SAE 80W-90 για CASE 18 Λίτρα       60       3,00           180,00

19 Υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 για 
CASE

19 Λίτρα     100       2,20           220,00

20 Ad Blue υγρό διάλυμα 20 Kgr      602       1,00           602,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€):                                                                                      288,042,00
ΦΠΑ 24% (€):                                                                                                                              69.130,08
                                                                                                                                                                     
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(€):                                                                                                            357.172,08

Για το έτος 2020 θα προβλεφθούν αντίστοιχοι Κ.Α.

           

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η                                                                         ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  26 / 02 / 2018

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   26 / 02 / 2018
Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ                                                                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
                                                                                                          

                                                                                                                  ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ



                                                                                                                                               
    

                                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ     
                                                                                             ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                                      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 διαφόρων δημοτικών κτηρίων και των κτηρίων 
των νομικών προσώπων. Επίσης περιλαμβάνουν 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  

ΑΡΘΡΟ 1ο

Για ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές για πετρέλαιο 
θέρμανσης που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο, θα διατεθεί ποσόν έως: 1,00€ (ένα ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 2ο

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

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

ΑΡΘΡΟ 4ο

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 ).

ΑΡΘΡΟ 5ο

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).

ΑΡΘΡΟ 6ο

Για ένα λίτρο SAE 10W-40, συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων σχεδιασμένο για τους 
σύγχρονους βενζινοκινητήρες πολυβάλβιδους και καταλυτικούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλες τις 
εποχές του χρόνου για μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης σε επιβατικά 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).

ΑΡΘΡΟ 7ο

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: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟ 8ο

Για ένα λίτρο SAE 75W – 90 συνθετικής βάσης πολύτυπη υπερενισχυμένη βαλβολίνη 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: 7,00€ (επτά 
ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για ένα λίτρο υγρό αυτομάτων κιβωτίων και τιμονιών, υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 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  ή καλύτερη,θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 10ο

Για ένα χιλιόγραμμο γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική αντίσταση στο νερό και να περιέχει γραφίτη 
σαν μέσο ξηράς λίπανσης κατάλληλο για γενική λίπανση ‘σασί ‘ συνδέσμων ,αρθρώσεων, ρουλεμάν με 



θερμοκρασίες λειτουργίας τουλάχιστον από –10C έως +80C, το οποίο θα παραδοθεί σε συσκευασία
βαρελιού 180 χιλιόγραμμων ή καλύτερη,
θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ).
ΑΡΘΡΟ 11ο

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 προδιαγραφές:
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).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Για ένα χιλιόγραμμο αδιάλυτο αντιψυκτικό βάσεως αιθυλενογλυκόλης με ειδικά αντισκωριακά 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).

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 4
που θα παραδοθεί σε συσκευασία χαρτοκιβωτίου τεμαχίων ή καλύτερη,θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ 
(τρία ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 14ο

Για ένα λίτρο ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες 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: 2,00€ (δύο ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 15ο

Για ένα λίτρο ενισχυμένο ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας SAE 20W – 50 με μεγάλη θερμική 
σταθερότητα και αντοχή στην οξείδωση τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες 
κατάλληλο για τετράχρονους βενζινοκινητήρες σκαπτικών και λοιπών 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).

ΑΡΘΡΟ 16ο

Για ένα λίτρο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες που δημιουργεί προστατευτική επίστρωση στα 
μηχανικά μέρη αποτρέποντας τη δημιουργία επιβλαβών επικαθήσεων κατάλληλο για κινητήρες 
αλυσοπρίονων και σκαπτικών μηχανημάτων, το οποίο θα υπερκαλύπτει 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).

ΑΡΘΡΟ 17ο

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).

ΑΡΘΡΟ 18ο

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: 3,00€ (τρία ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για ένα λίτρο υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές υψηλής πίεσης και για το 
υδραυλικό σύστημα της GASE ο τύπος του υγρού θα είναι συμβατός 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: 2,20€ (δύο ευρώ και είκοσι 
λεπτά).

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για ένα λίτρο AD Blue υγρό διάλυμα ουρίας στο εξιοντισμένο ύδωρ το οποίο λειτουργεί ως μέσο που 
μειώνει τα επιβλαβή μόρια της εξάτμισης στις σύγχρονες μηχανές ντίζελ, εξοπλισμένες με την 
τεχνολογία SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή). Η κατανάλωση Ad Blue είναι ίσια με περίπου 7% της 
κατανάλωσης πετρελαίου,θα διατεθεί ποσόν έως 1,00 € / λίτρο (ένα ευρώ).
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Άρθρο 1ο
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 κτιρίων, των κτιρίων των νομικών προσώπων 
και των σχολικών κτιρίων του Δήμου για τα έτη 2018,2019 και 2020

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και n εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
• Του άρθρου 107 του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α/2017  «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016(Α'147)»
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
• Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18)
• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012)
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».
• Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
• To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».
• Το Ν. 4270/14 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις



• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις »

Άρθρο 3ο
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.

Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :
• Για τα Καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του 
κάθε φορέα, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως 
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και ισχύει την ημερομηνία παραλαβής για την περιοχή του Δήμου Πετρούπολης.
• Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) για το 
σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των 
καυσίμων & λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών μόνο των καυσίμων ή το
σύνολο των ειδών μόνο των λιπαντικών για όλους τους φορείς, ή μόνο για το σύνολο των
καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα.

Άρθρο 5ο
Εγγύηση συμμετοχής
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 1% ( ένα επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , 
εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Β) Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που 
η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1%όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ αλλά επί του μέρους του, που του αντιστοιχεί στο μέρος των 
προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται 
για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, και μετά από την 
ολοκλήρωση του νόμιμου προσυμβατικού ελέγχου από την υπηρεσία του αρμοδίου οργάνου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 20 μέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει κατά το άρθρο 
7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα 
παράτασης έως τριών μηνών κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού της 
μελέτης. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή του
Νομικού Προσώπου με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή με την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς 
του.



Άρθρο 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα εκδώσει ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στους 
οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί σύμβαση. Ο 
Προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (πέντε επί της εκατό) επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος να προμηθεύει με καύσιμα και λιπαντικά τον Δήμο και 
τα Νομικά του Πρόσωπα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την
αρμόδια επιτροπή , και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16.
Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, 
με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριμένα:
- Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 2 ημερών από την γραπτή εντολή στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια των φορέων.
- Η αμόλυβδη βενζίνη άμεσα και καθημερινά, από πρατήριο που θα ορίσει ο προμηθευτής, κατόπιν 
γραπτής εντολής που θα προσκομίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα.
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 Πετρούπολης και σε 
χρόνο που θα καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβλημα για το Δήμο.
-Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στα οχήματα του Δήμου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται
έως 48 ώρες μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
-Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης
με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο
που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή.
Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από κάθε φορέα χωριστά και σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας κατόπιν της υποβολής ανάλογων τιμολογίων και της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ,την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή , την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από τις 
υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου , ο φορέας υποχρεούται
ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών 
(Π.Δ.166/2003).
Σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουμένως, 
ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διατάξεις .

Άρθρο 9ο



Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί ο
ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος και να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 
203και 207 του Ν. 4412/16 .

Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 213, Ν. 4412/16).
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και 
στα μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων , ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Έξοδα δημοσίευσης
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Άρθρο 12ο
Εξοφλητικός λογαριασμός
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται μετά 
την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας και θα εξοφλούνται από την οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης
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Άρθρο 1ο
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 κτιρίων, των κτιρίων των νομικών προσώπων 
και των σχολικών κτιρίων του Δήμου για τα έτη 2018,2019 και 2020.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Στη συγγραφή αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

Άρθρο 3ο
Τεχνικές προδιαγραφές
 Α  )   ΚΑΥΣΙΜΑ με τις παρακάτω προδιαγραφές  :  
Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και 
προσμίξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές 
Αγορανομικές διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών 
Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 
514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :Καύσιμα αυτοκινήτων -Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και 
μέθοδοι Δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών, και σύμφωνα 
με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος,
ενέργειας & κλιματικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς 
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , όπως : Αριθμός Κετανίων 
ελαχ. 51, Δείκτης Κετανίου ελαχ. 46, μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg.
Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό και πετρέλαιο
θέρμανσης.
2. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
με αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 
Μέθοδοι Δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών 
Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος,ενέργειας & κλιματικής αλλαγής-
προστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , όπως : Αριθμός οκτανίου, RON 95 ελάχ., μέγιστη 
περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg., περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,005 g/l.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο.
3. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών 



Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 
Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, όπως : Δείκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρμανσης
έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, 
η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5.
Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.).
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών
Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ με τις παρακάτω προδιαγραφές :
Όλα τα είδη των λιπαντικών θα πρέπει να :
Α) Είναι καλής ποιότητας ,πρωτογενή και μη ανακυκλωμένα. Τα λάδια πολλαπλής ρευστότητας θα 
έχουν την ιδιότητα να μην μεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών .
Β) Έχουν προδιαγραφές σύμφωνα μα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 )
των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων 
λιπαντικών που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ. του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα 
κατατίθεται με την προσφορά.
Γ) Επίσης για όλα τα ελαιολιπαντικά εισαγωγής θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποίηση από την 
εταιρεία κατασκευής ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόμενες
Δ) Είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου 
προϊόντος για συγκεκριμένα είδη που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο
Χρόνος εγγύησης λιπαντικών και προσθέτων
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος των  (3) τριών ετών.
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.

Άρθρο 5ο
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.

Άρθρο 6ο
Υπέρβαση προϋπολογισμού καυσίμων
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το συμβατικό ποσό της προμήθειας σε μια δυσμενή εξέλιξη 
τιμών στα καύσιμα μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού της μελέτης, ώστε να καλυφθεί η προμήθεια 
της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.

Άρθρο 7ο
Αυξομείωση των ποσοτήτων λιπαντικών και προσθέτων
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 οχήματος) μπορεί να προχωρήσει στην 
αύξηση ή τη μείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 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    26   / 02   / 2018
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 26  /  02  / 2018
 Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                          
                                                                                                          

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
                                                                                                                 ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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