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 Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ                   
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων  

 
 

 

 

 

 

Μελέτη : «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2019» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΣΘ : 17/2018 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΔΑΠΑΝΘ 128.553,85 Ευρώ 

         ΦΠΑ 24%   30.852,93 Ευρώ 

 
 

    ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 159.406,78 Ευρώ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

  

 

ΜΕΛΕΣΘ:  «Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν 

ζτουσ 2019» 

Αρ. Μελζτθσ:  17/2018 

 

   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

  

τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια, Πετρελαίου κίνθςθσ, Βενηίνθσ αμόλυβδθσ,  και  

Λιπαντικϊν, όπωσ απαιτοφνται για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Διμου ςυνολικισ χρονικισ διαρκείασ 

ενόσ ζτουσ  (2019). Θ παραπάνω προμικεια κα διεξαχκεί με Ανοικηό ηλεκηρονικό μειοδοηικό 

διαγωνιζμό μζςω τθσ διαδικαςίασ Θλεκτρονικισ Ανάκεςθσ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 . Θ ποιότθτα των  προσ προμικεια  καυςίμων κα πρζπει 

να είναι όμοια με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια και να πλθροφν όλουσ τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ που αφοροφν τθν ποιότθτα καυςίμων. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει 

δείγματα από τα καφςιμα και τα λιπαντικά, ϊςτε να ελζγχεται,  θ ποιότθτα κακϊσ και θ πλθρότθτα 

τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςτο Γενικό χθμείο του Κράτουσ. 

ΠΚΝΑΚΑ  1 :  Προμικεια Ποςοτιτων ανά κωδικό  

ΕΙΔΟ ΚΩΔ. ΠΡΟΤ/ΜΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ ςε lt 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 
10-6411.0001 6.300 

20-6641.0003 22.100  

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ DIESEL 20-6641.0001 71.800 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 20-6641.0002 4.400 

 

ΠΚΝΑΚΑ  2 :  Προμικεια Ποςοτιτων ανά κωδικό CPV 

ΕΙΔΟ CPV ΠΟΟΣΘΣΑ Ε lt 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 09132100-4 28.400 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ DIESEL 09134200-9 71.800 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 09210000-4 3.400 

ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ & AD BLUE 24951311-8 1.000 
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Θ παροφςα  Μελζτθ περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

o Σεχνικι Περιγραφι 

o Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

o Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

o Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τθν προμικεια των καυςίμων και λιπαντικϊν για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Περάματοσ για το ζτοσ 2019  ανζρχεται ςτο ποςό των 128.553,85 ΕΤΡΩ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα βαρφνει τουσ κωδικοφσ εξόδων του υπό διαμόρφωςθ 

προχπολογιςμοφ  ζτουσ 2019  όπωσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΚΝΑΚΑ  3 :Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν ανά κωδικό ΚΑΕ 

 

 

Πζραμα  12 - 11 - 2018 

Ο  υντάξασ 
Προϊςτάμενοσ Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων  

 
 

 Yποκζςιμοσ Κων/νοσ   

ΟΜΑΔΕ ΚΑΕ Περιγραφι κωδικοφ 
Κακαρι αξία 

ςε € 

ΦΠΑ 

ςε € 

φνολο 

ςε € 

1 
10-6411.0001 Προμικεια Καυςίμων   8.023,36 1.925,61 9.948,97 

20-6641.0003 Προμικεια Καυςίμων  (βενηίνθσ) 28.145,45 6.754,91 34.900,36 

2 20-6641.0001 Προμικεια Καφςιμων  (πετρζλαιο) 80.645,04 19.354,81 99.999,85 

3 20-6641.0002 Προμικεια λιπαντικϊν  11.740,00 2.817,60 14.557,60 

φνολο 128.553,85 30.852,93 159.406,78 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

  

 

ΜΕΛΕΣΘ:  « Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν        

ζτουσ 2019» 

Αρ. Μελζτθ:  17/2018 

 

   

ΠΙΝΑΚΑ 4 :  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο Μ Α Δ Ω Ν  1, 2 
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Lt Lt 

Μζςθ 

Χονδρικι τιμι 

πϊλθςθσ 

 € / Χιλιόλιτρο 

ε Ευρϊ 

(€) 

ε Ευρϊ 

(€) 

ε Ευρϊ 

(€) 

Ο Μ Α Δ Α   1θ 

Βενηίνθ 

επιβατικϊν ι 

δίτροχων 

Lt 28.400 1273,55 36.168,82 8.680,52 44.849,34 

Ο Μ Α Δ Α   2θ 
Πετρζλαιο  

κίνθςθσ  
Lt 71.800 1123,19 80.645,04 19.354,81 99.999,85 

ΤΝΟΛΟ      Ο Μ Α Δ Ω Ν     1, 2,  116.813,86 28.035,33 144.849,19 





Προμήθεια Καυσίμων Και Λιπαντικών  ελίδα 5 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5 :  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  Ο Μ Α Δ Α    3ης  
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 Λιπαντικό Νο 68 Τδραυλικό Lt 1000 2,7 2.700,00 648,00 3.348,00 

Λιπαντικό Νο 46 Τδραυλικό Lt 1000 3,0 3.000,00 720,00 3.720,00 

Λιπαντικό Νο 15W-40  

κινθτιρα diesel 
Lt 

1000 
3,0 3.000,00 720,00 3.720,00 

Λιπαντικό  Νο 15W-40  

κατάλλθλο για τθ λίπανςθ & 

λειτουργία κινθτιρων 

χωματουργικϊν 

μθχανθμάτων μάρκασ JCB 

Lt 400 3,7 1.480,00 355,20 1.835,20 

Αντιψυκτικό υγρό 100% Lt 600 2,0 1.200,00 288,00 1.488,00 

Βελτιωτικό Αντιρρυπαντικό, 

ADBLUE για φορτθγά 

Lt 
400 0,9 360,00 86,40 446,40 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3
θσ

 11.740,00 2.817,60 14.557,60 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 :  Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο        Τ Ν Ο Λ Ο Τ 

 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

σε  € 
ΦΠΑ 

φνολο Ομάδων με ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΟ   Ο Μ Α Δ Ω Ν    1 , 2   116.813,86 28.035,33 144.849,19 

ΤΝΟΛΟ   Ο Μ Α Δ Α    3 11.740,00    2.817,60 14.557,60 

 Τ Ν Ο Λ Ο    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο Τ    Μ Ε Λ Ε Σ Η  159.406,78 

 

                   
       Ο Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ  
Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων 
 
 
 
         Τποκζςιμοσ  Κων/νοσ 

Πζραμα  12 - 11- 2018 

 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
 
 
 

Μουςτάκθσ  Απόςτολοσ 
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      Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε. Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

  

 

ΜΕΛΕΣΘ:  «Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν 

ζτουσ 2019» 

Αρ. Μελζτθσ:  17/2018 

 
Γ Ε Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ: 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν για τα οχιματα,  τα 

μθχανιματα,, τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων, τθ κζρμανςθ κτιρίων και οποιονδιποτε άλλων 

αναγκϊν από τα ανωτζρω είδθ προκόψουν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2019 του Διμου 

Περάματοσ και ζχει ιςχφ και χρονικι διάρκεια ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

Οι ποςότθτεσ των προσ προμικεια ειδϊν  παρουςιάηονται ςτον  παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 7 :   

ΟΜΑΔΕ ΕΙΔΟ 
Μονάδεσ 

μζτρθςθσ 
Ποςότθτα 

ΟΜΑΔΑ 1θ
 Βενηίνθ Αμόλυβδθ Lt 28.400 

ΟΜΑΔΑ 2θ
 Πετρζλαιο  κίνθςθσ Lt 71.800 

ΟΜΑΔΑ 3θ
 

Λιπαντικό Νο 68 Τδραυλικό για τθν λειτουργία υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων (υπερκαταςκευζσ απορριμματοφόρων κλπ.) 
Lt 1000 

Λιπαντικό Νο 46 Τδραυλικό για τθν λειτουργία υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων (υπερκαταςκευζσ απορριμματοφόρων κλπ.) 
Lt 1000 

Λιπαντικό Νο 15W-50  κινθτιρα diesel Lt 1000 

Λιπαντικό  Νο 15W-40  κατάλλθλο για τθ λίπανςθ & 

λειτουργία κινθτιρων χωματουργικϊν μθχανθμάτων 

μάρκασ JCB 

Lt 400 

 
Lt 600 

Αντιψυκτικό υγρό 100% 

Βελτιωτικό Αντιρρυπαντικό, AD BLUE για φορτθγά  Lt 400 
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ΑΡΘΡΟ 2ο   Ιςχφουςεσ διατάξεισ και σχετικές απουάσεις 
 

Θ προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ: 
 

1. Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».   

2. Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ».  

3. Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».   

4. Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ».  

5. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο 

και άλλεσ διατάξεισ».  

6. Σου N. 4013/2011 «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων».  

7. Σου Π. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» και Π. . 80/2016 από τθν θμζρα ιςχφσ του.  

8. Σου Ν. 4155/2013 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν Τποπαράγραφο Σ 20, του Πρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Αϋ/7-4-2014) 
και ιςχφει.   

9. Σθσ αρικμό. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπουργικισ Απόφαςθσ «Ρυκμίςεισ για το Θλεκτρονικό Δθμόςιο 

Ζγγραφο».  

10. Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

  
11. Σου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και  Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 

12. Σθσ από  12/12/2012  Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που κυρϊκθκε με το Ν 4111/2013  (ΦΕΚ- ΑΚ8) 
 

13. Σου Ν.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 
νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989(L395) και τθν οδθγία 
92/13/ΕΟΚ του ςυμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335) και ζωσ 
τθν θμερομθνία παφςεωσ ιςχφοσ του 31.12.2016. 

 
14. Σου άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «φςταςθ υμβουλίου Εκνικισ Ενεργειακισ 

τρατθγικισ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Ανάπτυξθσ». 
 

15. Σου Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α5 230/25-9-2002 «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ». 
16. Τπουργικισ απόφαςθσ 1450/550 Φ.Ε.Κ. 93B1/1982  «Κακοριςμόσ καταναλϊςεωσ καυςίμων και λιπαντικϊν 

των Κρατικϊν αυτοκινιτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανιςμϊν κλπ.», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα 
 
17. Σθσ απόφαςθσ του Ανϊτατου Χθμικοφ υμβουλίου 355/2000 «Πετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και 

μζκοδοι ελζγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β711-4-2001). 
18. Σθσ απόφαςθσ του Ανϊτατου Χθμικοφ υμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδθ βενηίνθ, προδιαγραφζσ και 
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μζκοδοι ελζγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β711-4-2001). 
 
 
19. Σθσ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» 
 
20. Σθσ αρικμό. πρωτ.Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 

φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων ΕΘΔΘ» 
 
21. Σθσ αρικμό. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΤΠ.Ε με κζμα «Ανάδειξθ προμθκευτϊν -χορθγθτϊν 

προμθκειϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Περιφερειϊν, των 
Ιδρυμάτων και των νομικϊν τουσ προςϊπων, κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΣΑ α' και β' βακμοφ». 

22. Ν.2286/95 «Προμικειεσ Δθμόςιου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». 
23. Ν.2539/1997 «υγκρότθςθ Πρωτοβάκμιασ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». 

24. Ν.2286/95 «Προμικειεσ Δθμόςιου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». 

25. Ν.2307/1995 «Προςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν ςτισ διατάξεισ για τθ 

Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

26. Ν.2539/1997 «υγκρότθςθ Πρωτοβάκμιασ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». 

27. Ν.3801/2009 «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου & 

άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ » 

28. Ν.3979/2011 «για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ». 

29. N.4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

30. Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α/2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» 

*άρκρο 66 («…ποςοςτό ζκπτωςθσ.. ςτουσ διαγωνιςμοφσ πετρελαιοειδϊν…»)+ 

31. Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 291/2003 ΦΕΚ332Β/2004 «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
προσ τθν οδθγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Οκτωβρίου 
1998 όςον αφορά τθ ποιότθτα των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει 
 

    κακϊσ επίςθσ και τισ κάτωκι αποφάςεισ των αποφαςιηόντων οργάνων: 
  

1. Σθσ με αρικμό ……. / …… τθσ …/…./ 2018 βεβαίωςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ  Δ/νςθσ Οικον. Τπθρεςιϊν περί 
πρόβλεψθσ πίςτωςθσ ςτον υπό κατάρτιςθ προχπολογιςμό οικονομικοφ Ζτουσ 2019.   

3. Σθσ με αρικμό …………./ 2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ τθσ Μελζτθσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διακιρυξθσ 

 
   Επίςθσ για τθ ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ λιφκθκαν υπόψθ : 

1. Όςον αφορά τισ τιμζσ τθσ αμόλυβδθσ Βενηίνθσ του Πετρελαίου κίνθςθσ και του Πετρζλαιο κζρμανςθσ θ 
μζςθ χονδρικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ όπωσ αυτι ορίηεται από το «Δελτίο Πιςτοποίηςησ Τιμών»  
Καυςίμων που ζχει εκδοθεί από το Τμήμα Εμπορίου τησ Διεφθυνςησ Ανάπτυξησ Π.Ε. Κεντρικοφ Τομζα  τησ 
Περιφζρειασ Αττικήσ  και αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν Ακινα ςτισ 9/11/2018 με αρικμό πρωτοκόλλου 
2539.  

2. Οι τιμζσ  για τθν Ομάδα 3- Λιπαντικά προζκυψαν από ζρευνα αγοράσ το αντίςτοιχο διάςτθμα.  

3. Τπθρεςιακό ςθμείωμα του προϊςταμζνου του Γραφείου Κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων, 

με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν για όλα τα οχιματα του Διμου για το 2019  
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  

www.promitheus.qov.gr του ςυςτιματοσ, με ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είκοςι 

δφο (22) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.., 

ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τθν προμικεια των Καυςίμων και λιπαντικϊν για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Περάματοσ ζτουσ 2018 για τθν χρονικι περίοδο ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  128.553,85 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα βαρφνει τουσ 

κωδικοφσ εξόδων του προχπολογιςμοφ του Ζτουσ 2019, όπωσ παρουςιάηονται ςτον πιο πάνω πίνακα 

Νο 3. 

 

 Ο Διμοσ  Περάματοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων.  

Θ παράδοςθ των καυςίμων βενηίνθσ και  πετρελαίου κίνθςθσ  κα γίνεται τμθματικά με εφοδιαςμό 

των δεξαμενϊν καυςίμων των οχθμάτων, ςε ςυμφωνθμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τον προμθκευτι ςτο 

πρατιριο που κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα του Διμου Περάματοσ και πάντωσ όχι ςε 

απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15 km. Σο πρατιριο κα πλθρεί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και κα λειτουργεί νόμιμα ςφμφωνα με τισ αναγκαίεσ προσ τοφτο 

αδειοδοτιςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 3    υμβατικά ςτοιχεία 

Σεφχθ διαγωνιςμοφ - υμβατικά ςτοιχεία. 
 

Σα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα:  

 

• Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

• Θ υγγραφι υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ.  

• Σο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ.  

• Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  

• Ο Προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.  

• Θ Σεχνικι Περιγραφι.  

 Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ. 

 

Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία προςαρτϊνται ς' αυτιν, με ςειρά ιςχφοσ είναι:  

 

• Θ φμβαςθ.  

• Θ διακιρυξθ.  

• Οικονομικι Προςφορά του αναδόχου.  

• Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου.  

• υγγραφι Τποχρεϊςεων.  

• Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  

• Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 

http://www.promitheus.qov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
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 Σεχνικι περιγραφι 

 

ΑΡΘΡΟ 4    Αξία και τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςόν των 159.406,78€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα 

βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ οι οποίεσ ζχουν εγγραφεί ςτον οικονομικό προχπολογιςμό του ζτουσ 2019. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.qov.gr του ςυςτιματοσ, με 

ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είκοςι δφο (22) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 

Θ προμικεια κα διεξαχκεί με Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό μζςω τθσ διαδικαςίασ Θλεκτρονικισ 

Ανάκεςθσ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 5  φμβαςθ 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν 

προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από το Διμο Περάματοσ, κακϊσ και τισ τυχοφςεσ τροποποιιςεισ 

όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ 

αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ:  

o Σον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

o Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

o Σισ προσ παροχι υπθρεςίεσ και τισ ποςότθτεσ αυτϊν. 

o Σθν ςυμφωνθκείςα τιμι.  

o Σον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν.  

o Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν προςφορά του αναδόχου.  

o Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.  

o Σον τρόπο παραλαβισ.  

o Σον τρόπο πλθρωμισ.  

o Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

o Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχϊν διαφορϊν - Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ.  

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται 

μόνο όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ.  

     Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: 

 α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

http://www.promitheus.qov.gr/
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γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί τυχόν 

κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.  

δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα.  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, μετά από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί ςτθν περίπτωςθ που ςτθ λιξθ τθσ δεν ζχει προκφψει νζοσ 

προμθκευτισ, ωσ τθν ανάλωςθ τυχόν υπολοίπων ποςοτιτων θ πιςτϊςεων που διακζτει αυτι κατά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειάσ τθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του «προμθκευτι αναδόχου» και Απόφαςθ του Διοικοφντοσ οργάνου 

του φορζα. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο όπωσ προβλζπεται από τον Ν. 4412/2016 αλλά και από τθν ςχετικι 

διακιρυξθ προσ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κατακζτοντασ πριν, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά όπωσ  

επίςθσ και τθν κατά το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 

ΑΡΘΡΟ 6   Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν, Εγγφθςθ ςυμμετοχισ,  καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε θμερϊν (365) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με 
τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  
 

α) Κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προςφζροντεσ οφείλουν μαηί 
με τθν προςφορά, να κατακζςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ζνα τοισ εκατό (1%) επί του προχπολογιςμοφ 
τθσ κάκε ομάδασ που ςυμμετζχει, χωρίσ Φ.Π.Α.. 
 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
άςκθςθσ: 

 
β1) προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

 
β2) αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

 
γ) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο ιςχφοσ προςφοράσ που ηθτά θ 
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παροφςα διακιρυξθ κατά ζνα μινα (τριάντα θμερολογιακζσ θμζρεσ).. ε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ λιγει, ο Διμοσ Περάματοσ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

 
δ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ κατά τθν προςφορά του ι δεν προςκομίςει ζγκαιρα τα 
προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει ζγκαιρα για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 
ε) τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
 
ςτ) Προςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ και δε λαμβάνονται υπόψθ. 
 
η) Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά  ςε  μορφι  αρχείου  .pdf  

και  προςκομίηεται  από  αυτόν  ςτθν Επιτροπι  διαγωνιςμοφ  ςε  ζντυπθ  μορφι  (πρωτότυπο),  εντόσ  τριϊν  
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 
3. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 
α) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
β) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 
 
γ) Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν και 

φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

δ) Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 
τθσ υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε. .Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.  

ε) Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
1. τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
2. τον εκδότθ,  
3. τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
4. τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
5. το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
6. τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 

εγγφθςθ,  
7. τουσ όρουσ ότι:   

- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

 
8. τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

 
9. τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

10. τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
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μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Διμου Περάματοσ και ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν 
ότι αναφζρουν και οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, με τισ εξισ διαφοροποιιςεισ:  
1. Δεν απαιτείται αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 

2. Θα αναφζρουν τισ προσ παροχι υπθρεςίεσ.  
3. Όςον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 

τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ Περάματοσ 
υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, κατά δφο (2) μινεσ (εξιντα θμερολογιακζσ θμζρεσ).  

 

Ο Διμοσ Περάματοσ επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7    Ποινικζσ ριτρεσ - ζκπτωςθ του αναδόχου 

Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να υπογράψει τθ ςχετικι 

ςφμβαςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν. 

Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ  και  από 

κάκε  δικαίωμα που απορρζει  από αυτιν  εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 

υλικά μζςα ςτον προβλεπόμενο ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 

ΑΡΘΡΟ 8    Φόροι -τζλθ 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ εκτόσ του ΦΠΑ ο οποίοσ βαρφνει το Διμο. 

Ενδεικτικζσ Κρατιςεισ – Φόροι :  
 
Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων για όλα τα καφςιμα επιβαρφνει τον 

προμθκευτι, (παρ. 7 του άρκρο 375 Ν. 4412/16) για ςυμβάςεισ φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων 

πεντακοςίων (2.500) ευρϊ θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 9    Πλθρωμζσ - Εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά, με ζκδοςθ αντίςτοιχων εξοφλθτικϊν τιμολογίων τθσ 

προμικειασ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν και υποβολισ των αναγκαίων 

δικαιολογθτικϊν και όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. Με τθν υποβολι των τιμολογίων, ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται επίςθσ να επιςυνάπτει τα θμεριςια  «Δελτία Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν»  Καυςίμων 

που ζχουν εκδοκεί από το Σμιμα Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Κεντρικοφ Σομζα  τθσ 
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Περιφζρειασ Αττικισ τθν αντίςτοιχθ θμζρα παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ και αναρτάται ςτο 

διαδίκτυο με αρικμό πρωτοκόλλου 

Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι του υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από το Νόμο κρατιςεισ 

Ο   εξοφλθτικόσ   λογαριαςμόσ   εκδίδεται   μετά   τθν   οριςτικι   παραλαβι των προμθκευομζνων ειδϊν. 

Ειδικά για το πετρζλαιο κίνθςθσ και τθν αμόλυβδθ βενηίνθ θ εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνεται ςε 

μθνιαία βάςθ ςφμφωνα με τισ ποςότθτεσ που ζχει προμθκευκεί τον προθγοφμενο μινα ο Διμοσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10    Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανά είδοσ τουσ όπωσ ορίηονται και παρακάτω και για  ζωσ 

δϊδεκα μινεσ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ όπωσ αυτι ορίηεται από τισ διατάξεισ 

άρκρου 221 παρ. 11 β του Νόμου 4412/2016 . 

 

 α. Πετρζλαιο κίνθςθσ. 

Θ προςωρινι παραλαβι του πετρελαίου κίνθςθσ, διενεργείται κάκε φορά από τθν αρμόδια επιτροπι 

παρουςία του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ κα παραδίδει τθν ηθτοφμενθ κάκε φορά ποςότθτα από τθν υπθρεςία 

μετά από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ αυτισ ι ςτισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα ςυμφωνθκοφν. Θ παράδοςθ κα γίνεται 

ςε νόμιμο και αδειοδοτθμζνο πρατιριο που κα υποδειχκεί από τον ανάδοχο και κα βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα 

του Διμου Περάματοσ και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15 km. 

Οι Παραδόςεισ κα διενεργοφνται από τον ανάδοχο κατά το  χρονικό διάςτθμα εργαςίασ των υπθρεςιϊν.   

Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων αναγκϊν ι ανωτζρασ βίασ (φυςικζσ καταςτροφζσ κλπ.) ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφει τον Διμο με τισ ποςότθτεσ που κα του ηθτθκοφν εκείνθ τθν ςτιγμι. 

Κάκε φορά που διενεργείται παραλαβι πετρελαίου κίνθςθσ, ο Διμοσ μπορεί να λαμβάνει δείγμα από τισ αντλίεσ 

του πρατθρίου ςε δοχείο ενόσ λίτρου με ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ φζρει και το απαραίτθτο δοχείο το 

οποίο ςφραγίηεται και ςτζλνεται εάν θ υπθρεςία το επικυμεί ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ για ζλεγχο. 

Ακόμθ κατά τθν παραλαβι κα γίνεται ζλεγχοσ παρουςίασ νεροφ ςτισ δεξαμενζσ του πετρελαίου κίνθςθσ. Θ 

δαπάνθ των ελζγχων των δειγμάτων που λαμβάνεται κατά τθν παραλαβι κακϊσ και αυτοφ για τθν φπαρξθ 

νεροφ ςτισ δεξαμενζσ βαρφνει τον προμθκευτι. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ 

ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ και τθν 

αντικατάςταςι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ πετρελαίου κίνθςθσ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ 

προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ Περάματοσ δικαιοφται να 

προβεί ςτθν τακτοποίθςθ τοφτων ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο για 

τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπου. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκλθκεί ηθμιά ςε περιουςιακό ςτοιχείο του Διμου από ακατάλλθλθ 

ποςότθτα πετρελαίου κίνθςθσ, με δεδομζνο ότι τα αποτελζςματα του ελζγχου δεν γνωςτοποιοφνται 
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αυκθμερόν, και απαιτείται δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αυτι κα βαραίνει τον ανάδοχο. Για τθν κάλυψθ 

των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 

Μετά τθν πάροδο είκοςι θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε 

παραδιδόμενθσ ποςότθτασ από τον προμθκευτι και τουσ τυχόν ελζγχουσ, ενεργείται βάςει των κειμζνων 

διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ πετρελαίου κίνθςθσ. 

 

β. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 

Θ προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε υπό προμικειασ ποςότθτασ βενηίνθσ διενεργείται από τθν αρμόδια 

επιτροπι παρουςία του αναδόχου, ςε αδειοδοτθμζνο και νόμιμο πρατιριο ςτθν εγγφτθτα του Διμου 

Περάματοσ και ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των 15 km. Θ παράδοςθ των ποςοτιτων κα γίνεται με φόρτωςθ 

των δεξαμενϊν καυςίμων των οχθμάτων ι ςε δοχεία μζγιςτου όγκου 20 lt ςε ςυμφωνθμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

μεταξφ του αναδόχου και τθσ Τπθρεςίασ όταν πρόκειται για μθχανιματα. Ρθτά ςυμφωνείται ότι ςε περιπτϊςεισ 

ζκτακτων αναγκϊν ι ανωτζρασ βίασ (φυςικζσ καταςτροφζσ κλπ.) ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφει τον 

Διμο με τισ ποςότθτεσ που κα του ηθτθκοφν εκείνθ τθν ςτιγμι. 

Θα λαμβάνεται δείγμα εφόςον το απαιτεί θ υπθρεςία, παρουςία του προμθκευτι, κα ςφραγίηεται και κα 

ςτζλνεται ςτο Γενικό Χθμείο για ζλεγχο. Θ δαπάνθ των ελζγχων βαραίνει τον προμθκευτι. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ και τθν αντικατάςταςι τθσ υπό προμικειασ βενηίνθσ. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ 

προκεςμίασ, ο Διμοσ Περάματοσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ τθσ εκκρεμότθτασ ςε βάροσ και για 

λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπου. 

Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 

Μετά τθν διενζργεια και των τυχόν ελζγχων, εφόςον αυτοί διενεργοφνται ι μετά πάροδο είκοςι θμερϊν από 

τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε υπό προμικεια ποςότθτασ βενηίνθσ, ενεργείται βάςει των κειμζνων 

διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι τθσ. 

γ. Ελαιολιπαντικά 

Θ προςωρινι παραλαβι των ελαιολιπαντικϊν ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρουςία του 

αναδόχου.Από κάκε είδοσ λαμβάνεται εφόςον το επικυμεί θ υπθρεςία δείγμα, παρουςία του προμθκευτι, 

ςφραγίηεται και ςτζλνεται ςτο Γενικό Χθμείο για ζλεγχο. 

Σο δείγμα κα ςυγκρικεί με δείγμα από το ίδιο ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ προϊόν το οποίο κα αγοραςτεί από 

το εμπόριο από ςθμείο επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, το οποίο κα παραδοκεί ςφραγιςμζνο ςτο γενικό χθμείο του 

κράτουσ. 

Θ αξία του δείγματοσ το οποίο κα αγοραςτεί από το εμπόριο κα βαραίνει τον προμθκευτι και θ 

τιμολόγθςθ κα γίνει ςτο όνομα του. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρευρεκεί ςτο ςθμείο αγοράσ μετά από τθν ειδοποίθςθ τθσ 

υπθρεςίασ εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ για να ρυκμίςει τθν αποπλθρωμι του δείγματοσ με τον πωλθτι. Θ δαπάνθ 

του ελζγχου βαρφνει τον προμθκευτι. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ι και από το 

εξεταηόμενο δείγμα του εμπορίου, θ υπό παραλαβι ποςότθτα δεν κα παραλθφκεί ο δε προμθκευτισ κα 

κθρυχκεί ζκπτωτοσ. 

Για τθν κάλυψθ όλων των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 

Μετά τθν πάροδο τριάντα θμερϊν από τθν προςωρινι παραλαβι των ελαιολιπαντικϊν ι του χρόνου 

που απαιτικθκε για τουσ τυχόν ελζγχουσ, και μετά τθν τακτοποίθςθ κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τυχόν 

εκκρεμοτιτων, ενεργείται βάςει των κειμζνων διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι των ελαιολιπαντικϊν. 

ΑΡΘΡΟ 11  Σιμολόγθςθ — Σόποσ παράδοςθσ 

α.  Πετρζλαιο κίνθςθσ. 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ αλλά και τθσ τιμολόγθςθσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι ςε ΕΤΡΩ ανά λίτρο. 

Λόγω του ότι θ τιμι του λίτρου του πετρελαίου κίνθςθσ, δεν παραμζνει ςτακερι αλλά αναπροςαρμόηεται, 

ςτθν τιμολόγθςθ, κα υπάρχουν αναπροςαρμογζσ τθσ τιμισ, θ οποία όμωσ κα παραμζνει πάντοτε ζωσ ίςθ (δεν 

κα υπερβαίνει) τθν μζςθ χονδρικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ όπωσ αυτι ορίηεται από το «Δελτίο 

Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν»  Καυςίμων που ζχει εκδοκεί από το Σμιμα Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ 

Ανάπτυξθσ Π.Ε. Κεντρικοφ Σομζα  τθσ Περιφζρειασ Αττικισ τθν αντίςτοιχθ θμζρα παράδοςθσ τθσ 

εκάςτοτε ποςότθτασ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο με αρικμό πρωτοκόλλου. Ενϊ κα ςυνοδεφεται για 

τθν θμζρα ζκδοςθσ με το  αντίςτοιχο δελτίο αποςτολισ  θ παρόμοιο ζγγραφο το οποίο κα αναφζρει τθν υπό 

παράδοςθ ποςότθτα. 

Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του κα αναφζρει  για το (Πετρζλαιο κίνθςθσ), τθν ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ (%) που προςφζρει  προ ΦΠΑ επί τθσ  μζςθσ χονδρικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ όπωσ αυτι 

ορίηεται από το «Δελτίο Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν»  Καυςίμων που ζχει εκδοκεί από το Σμιμα Εμπορίου 

τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Κεντρικοφ Σομζα  τθσ Περιφζρειασ Αττικισ τθν αντίςτοιχθ θμζρα 

παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο με αρικμό πρωτοκόλλου.  Σο 

ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%. 

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

Σόποσ παράδοςθσ: ε πρατιριο που κα υποδείξει ο ανάδοχοσ και κα βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα του 

Διμου Περάματοσ και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15km και ςτο οποίο κα γίνεται πλιρωςθ των 

δεξαμενϊν καυςίμων των οχθμάτων και των μθχανθμάτων ζργων του Διμου Περάματοσ. 

 

β.  Βενηίνθ αμόλυβδθ  

Οι   τιμζσ τθσ προςφοράσ αλλά και   τθσ  τιμολόγθςθσ κα  είναι  ςε ΕΤΡΩ ανά λίτρο. 
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Λόγω του ότι θ τιμι του λίτρου τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, δεν παραμζνει ςτακερι αλλά αναπροςαρμόηεται, ςτθν 

τιμολόγθςθ, κα υπάρχουν αναπροςαρμογζσ τθσ τιμισ, θ οποία όμωσ κα παραμζνει πάντοτε ζωσ ίςθ (δεν κα 

υπερβαίνει) τθν μζςθ χονδρικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ όπωσ αυτι ορίηεται από το «Δελτίο 

Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν»  Καυςίμων που ζχει εκδοκεί από το Σμιμα Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ 

Ανάπτυξθσ Π.Ε. Κεντρικοφ Σομζα  τθσ Περιφζρειασ Αττικισ τθν αντίςτοιχθ θμζρα παράδοςθσ τθσ 

εκάςτοτε ποςότθτασ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο με αρικμό πρωτοκόλλου. Ενϊ κα ςυνοδεφεται για 

τθν θμζρα ζκδοςθσ με το  αντίςτοιχο δελτίο αποςτολισ  θ παρόμοιο ζγγραφο το οποίο κα αναφζρει τθν υπό 

παράδοςθ ποςότθτα.Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του κα αναφζρει  για τθν αμόλυβδθ βενηίνθσ, τθν 

ποςοςτιαία ζκπτωςθ (%) που προςφζρει  προ ΦΠΑ επί τθσ  μζςθσ χονδρικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ 

όπωσ αυτι ορίηεται από το «Δελτίο Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν»  Καυςίμων που ζχει εκδοκεί από το Σμιμα 

Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Κεντρικοφ Σομζα  τθσ Περιφζρειασ Αττικισ τθν αντίςτοιχθ 

θμζρα παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο με αρικμό πρωτοκόλλου. Σο 

ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%. 

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ 

Σόποσ παράδοςθσ: ε πρατιριο που κα υποδείξει ο ανάδοχοσ και κα βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα του Διμου 

Περάματοσ και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15 km και ςτο οποίο κα γίνεται πλιρωςθ των 

δεξαμενϊν καυςίμων των οχθμάτων και των μθχανθμάτων ζργων του Διμου Περάματοσ 

γ.  Ελαιολιπαντικά 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ αλλά και τθσ τιμολόγθςθσ κα είναι ςε ΕΤΡΩ ανά μονάδα μζτρθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται 

ςτθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ παροφςθσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό μελζτθσ. 

Ο προμθκευτισ ςτθν προςφορά του για τθν ΟΜΑΔΑ 3 (Λιπαντικά) κα αναφζρει τθ χαμθλότερθ προςφερόμενθ 

τιμι ανά είδοσ και για το ςφνολο των ειδϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ . 

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

Σόποσ παράδοςθσ: Δθμοτικόσ τακμόσ Οχθμάτων, Παλαιό Νεκροταφείο Περάματοσ τζρμα Αναπαφςεωσ 

Πζραμα 18863. 

 

 
 Ο Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ  
Περιβάλλοντοσ Μελετϊν & Ζργων 
 
 
        Τποκζςιμοσ  Κων/νοσ 
      Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Πζραμα  12-11-2018 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

 
                  Μουςτάκθσ  Απόςτολοσ 

Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΖΩΗ 
 

Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

  

 

 

ΜΕΛΕΣΘ:  «Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν 

ζτουσ 2019» 

Αρ. Μελζτθσ:  17/2018 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  Πετρζλαιο κίνθςθσ 

Θ παροφςα προδιαγραφι καλφπτει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το πετρζλαιο 

κίνθςθσ το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων ντίηελ "diesel". 

Ντίηελ     πετρζλαια      εςωτερικισ     καφςθσ     που     χρθςιμοποιοφνται για αυτοπροωκοφμενα οχιματα 

ςφμφωνα με τα ΦΕΚ1149/Β/17-8-2005, ΦΕΚ1490/Β/9-10-2006, ΦΕΚ67/Β/28-01-2010,   ΦΕΚ501/Β/29-2-2012  

όπωσ αυτά ζχουν  τυχόν  τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

 

Προδιαγραφζσ: 

ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΡΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΟ           ΜΕΓΙΣΟ 

Πυκνότθτα ςτουσ 15ο C, kg/m3    820                           845 

θμείο ανάφλεξθσ °C         55 

CEEP °C   -5 

Νερό (ppm) 200 

Αιωροφμενα ςωματίδια mg/kg 24 

Ανκρακοφχο υπόλειμμα %  κ.β.  (ςε υπόλειμμα απόςταξθσ 10%)       0,30 

Σζφρα %  κ.β.      0,01 

τοιχεία αποςτάξεωσ % κ. ο.  

Απόςταγμα ςτουσ 250°C 65 

Απόςταγμα ςτουσ 350°C 85 

To 95% να ζχε ι αποςτάξει ςτουσ °C 360 

Ιξϊδεσ ςτουσ 40 °C, est 2                                        4,5 
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Θείο mg/kg 10 

Λιπαντικότθτα , διάμετροσ φκοράσ ςφαιριδίου (wsd 1.4) stoyw 60°C ςε μι 460 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ, κλάςθ 1 

Αρικμόσ κετανίου                  51 

Δείκτθσ κετανίου 46 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ gr/m3                          25 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ % κ. β.                            8 

Μεκυλεςτλερεσ λιπαρϊν οξζων % κ.ο. (βιοντιηελ)                           7 

Χρϊμα - οπτικι εκτ ίμθςθ φυςικό 

 ε περίπτωςθ δειγματολθψίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που αναφζρονται 

ςτθ 13/85 Α.Χ.. (ΦΕΚ314/Β/1985)ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171. 

Ο προμθκευτισ κα αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ τα πλιρθ ςτοιχεία προζλευςθσ του υπό προμικεια 

πετρελαίου, δθλαδι χϊρα παραγωγισ, διυλιςτιριο, εταιρείεσ εμπορίασ κλπ. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει, με υπεφκυνθ διλωςι του θ οποία κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του προσ 

επιβεβαίωςθ, να δφναται να διενεργεί τμθματικζσ παραδϊςεισ ςε πρατιριο που κα βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα 

του διμου Περάματοσ και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15 km, αναλόγωσ των αναγκϊν του Διμου. 

Ο προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του τθν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι δφναται να εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ του κα 

εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2   Αμόλυβδθ Βενηίνθ 

Θ υπό προμικεια βενηίνθ, αμόλυβδθ 95-96RON κατά ΕΝ 228, κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ 

που ορίηει το Ελλθνικό κράτοσ και ιςχφουν ςφμφωνα με τθν ΤΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καφςιμα 

αυτοκινιτων, αμόλυβδθ βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν». 

Θα πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από διάφορεσ προςμίξεισ και από νερό, να ζχει μζγιςτθ περιεκτικότθτα 

ςε κείο 10mg/kg και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε μόλυβδο 0,15 g/lt. 

ε περίπτωςθ δειγματολθψίασ αυτι κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που 

αναφζρονται ςτθ 13/85 απόφαςθ του Α.Χ.. ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171 και κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα 

με τθν ΤΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καφςιμα αυτοκινιτων, αμόλυβδθ βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι 

δοκιμϊν». Αυτι θ μζκοδοσ κα εφαρμοςτεί και για επίλυςθ πικανϊν διαφορϊν μεταξφ των ενδιαφερομζνων 

μερϊν. 

Ο προμθκευτισ κα αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ τθν χϊρα προζλευςθσ τθσ υπό προμικεια βενηίνθσ. 
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Ο προμθκευτισ κα πρζπει, με υπεφκυνθ διλωςι του θ οποία κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του προσ 

επιβεβαίωςθ, να δφναται να διενεργεί παραδόςεισ κακθμερινά από ϊρα 07:00 ζωσ και 14:00. 

Οι παραδόςεισ βενηινϊν κα είναι τμθματικζσ, απ' ευκείασ ςτο ρεηερβουάρ των υπό ανεφοδιαςμό 

οχθμάτων ι μθχανθμάτων άμεςα ςε ςυμφωνθμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ μεταξφ του αναδόχου και του Διμου. 

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει πρατιριο υγρϊν καυςίμων το οποίο να λειτουργεί 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία και κα βρίςκεται ςτθν εγγφτθτα του Διμου 

περάματοσ και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15 km. 

Ο προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του τθν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι δφναται να εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ του κα 

εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  Λιπαντικό υγρό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων τφπου hvlp 68 

Σο υδραυλικό λιπαντικό κα είναι τφπου SAE 68  και ςυςκευαςμζνο ςε βαρζλια 200 λίτρων.  Πρόκειται  για  

πρωτογενζσ  εξαιρετικισ  ποιότθτασ  ενιςχυμζνο  µε  ειδικά  χθμικά πρόςκετα ϊςτε να χρθςιμοποιείται ςε βαριζσ 

ςυνκικεσ, ιτοι ςυνκικεσ υψθλϊν πιζςεων και κερμοκραςιϊν και μεγάλεσ ταχφτθτεσ άντλθςθσ µε ςυχνζσ 

αντιςτροφζσ παροχισ το εν λόγω υδραυλικό λάδι κα είναι ελαφροφ ιξϊδουσ  πολφ υψθλισ ποιότθτασ,  χαμθλοφ 

ςθμείου  ροισ,  εξαιρετικά  κολλϊδεσ,  µε  πρόςκετα  υψθλϊν  πιζςεων. 

Θα παράγεται από επιλεγμζνα  100%  παραφινικισ  &  ςυνκετικισ  βάςθσ ορυκτζλαια  και το  ίδιο 

ενιςχυμζνο πακζτο προςκζτων που χρθςιμοποιείται ςτα λάδια κιβωτίων ταχυτιτων.  

Λόγω των ειδικϊν προςκζτων που κα πρζπει να περιζχει, κα παρουςιάηει εξαιρετικι ςυμπεριφορά ςε 

ςυνκικεσ υψθλϊν  πιζςεων,  ςυνδυάηοντασ  εξαιρετικζσ  απορρυπαντικζσ  και  αντιςκωρικζσ  ιδιότθτεσ, άριςτθ 

κερμικι ςτακερότθτα και φιλτροδιαπερατότθτα  και πολφ καλζσ αντιδιαβρωτικζσ και αντιαφριςτικζσ  ιδιότθτεσ.  

Επίςθσ  κα  είναι  κατάλλθλο  για  υδραυλικά  ςυςτιματα, που λειτουργοφν  κάτω  από  βαριζσ  ςυνκικεσ  

λειτουργίασ  ι  ςε  μεταβαλλόμενεσ  κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ. 

Παραγωγισ ζτουσ τουλάχιςτον 2018, Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά & Διεκνι πρότυπα. Παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι 200 λίτρων. 

Ποςότθτα: 1000 λίτρα. Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα. 

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ 

 

Άρκρο 4 Λιπαντικό υγρό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων τφπου hvlp 46 

Σο  υδραυλικό  λιπαντικό  κα  είναι  τφπου  SAE  46  και  ςυςκευαςμζνο  ςε  βαρζλια 200 λίτρων.  Πρόκειται  

για  πρωτογενζσ  λιπαντικό  εξαιρετικισ  ποιότθτασ  ενιςχυμζνο  µε  ειδικά χθμικά πρόςκετα ϊςτε να 
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χρθςιμοποιείται ςε βαριζσ ςυνκικεσ (ςυνκικεσ υψθλϊν πιζςεων και κερμοκραςιϊν) και μεγάλεσ ταχφτθτεσ 

άντλθςθσ µε ςυχνζσ αντιςτροφζσ παροχισ . Σο υδραυλικό λιπαντικό κα  διακζτει  πολφ  υψθλό  δείκτθ  ιξϊδουσ,  

κατάλλθλο  για  όλα  τα υδραυλικά  ςυςτιματα  που  απαιτοφν  λιπαντικό.  Ο  υψθλόσ  δείκτθσ  ιξϊδουσ,  

ελαττϊνει  τισ μεταβολζσ  που   δθμιουργοφνται   εξαιτίασ  των   αλλαγϊν  του  ιξϊδουσ,    ςε   ζνα   ευρφ φάςμα    

κερμοκραςιϊν.  ε  κερμοκραςίεσ  γφρω  ςτουσ  60°C  οι  λιπαντικζσ  του  ιδιότθτεσ πρζπει   να   διαρκοφν   

τουλάχιςτον   για   4.000   ϊρεσ   λειτουργίασ.   Θα   είναι   πρωτογενι πετρελαϊκισ  βάςθσ  για  πίεςθ  200-300  

bar.  Σα  λιπαντικά  αυτά  βρίςκουν  εφαρμογι  ςαν επιχειρθςιακά υγρά ςε υδραυλικισ ιςχφοσ ςυςτιματα, ςε 

πιςτόνια και γρανάηια κίνθςθσ, ςε  εφαρμογζσ αντιδιαβρωτικισ ικανότθτασ. Σο εν λόγω λάδι κα φζρει 

πιςτοποίθςθ ςφμφωνα µε τα πιο πρόςφατα πρότυπα Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά. Θα είναι για χριςθ ςε 

υδραυλικά ςυςτιματα απορριμματοφόρων και κα ανταποκρίνεται  ςτισ προδιαγραφζσ  τουλάχιςτον  DIN 51524  

PART 2 HLP,AFNOR NF-E 48-603 HM, ISO 11158 TYPE HM, DENISON HF-0, VICKERS I-286-S, VICKERS M-2950-S, 

CINCINNATI MILACRON P-70, ι παρόμοιεσ. 

Παραγωγισ ζτουσ 2017 Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & Διεκνι 

πρότυπα. Παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι  200 λίτρων. 

Ποςότθτα:  1000 λίτρα .  Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα. 

Δικαιοφχοσ:   Διμοσ Περάματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Πολφτυπο  λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων SAE 15W-40,  

Θα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον: ACEA 7/Ε5/Ε3/Β4/Β3/Α3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-

4/CF/SL, GLOBAL DHD-1, MB 228.3 θμιςυνκετικά για turbo /229.1, VOLVO VDS-3/VDS-2, VW 505/501MAN M 

3275, MACK EO- M/EO-M PLUS, ALLISON C-4, RENAULT RLD, CUMMINS 20071/72/76/77/78, MTU TYPE 2, CAT 

ECF-1 ι παρόμοιεσ. 

Παραγωγισ ζτουσ 2018 Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & Διεκνι 

πρότυπα. Παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι 200 λίτρων.  

Ποςότθτα: 1000 λίτρα.  Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα.  

Δικαιοφχοσ:   Διμοσ Περάματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  Πολφτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων SAE 15W-40 (για JCB) 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ για JCB Τπερενιςχυμζνο πρωτογενζσ ορυκτζλαιο SAE 15w-40 , παραςκευαςμζνο από πρωτογενι 

υλικά & ειδικά πρόςκετα κατάλλθλο για τθ λειτουργία ελαςτικοφόρου φορτωτι μάρκασ JCB 3CXCSMT4  4X4 

τφποσ κινθτιρα TCA- 74 , Euro III  
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Προδιαγραφζσ / εγκρίςεισ ACEA ( E2,B2,A2 ) API ( CE-4SG) JCB 4001/1500, 4000/1502 Παραγωγισ ζτουσ 2018 

Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & διεκνι πρότυπα. Παραδοτζο ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι 200 λίτρων.  

Ποςότθτα: 400 λίτρα. Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα.  

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Αντιψυκτικό υγρό 100% (Παραφλοφ) 

Θα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον: BS 6580,AFNOR R 15-601, SAE J- 1034 Παραγωγισ ζτουσ 

2018.Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & διεκνι πρότυπα. 

Παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι 200 λίτρων.  

Ποςότθτα: 600 λίτρα. Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα.  

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ADBLUE για φορτθγά 

Θα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον: DIN 70070:2005-08, DIN: 70071:2005-06, ISO 12185 

Παραγωγισ ζτουσ 2018 .Εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & διεκνι 

πρότυπα. Παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου απαλλαγμζνο παντόσ εξόδου.  

υςκευαςία ςε βαρζλι 200 λίτρων.  

Ποςότθτα: 400 λίτρα. Θ τιμολόγθςθ κα αναφζρεται ςε λίτρα.  

Δικαιοφχοσ: Διμοσ Περάματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 Παρατθριςεισ ςχετικζσ με τα ηθτοφμενα ελαιολιπαντικά (άρκρα 4 — 7 τθσ παροφςθσ)  

Θα πλθροφν τουσ κανόνεσ προδιαγραφϊν που ορίηονται και από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

Θα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τισ δραςτθριότθτεσ του ςχεδιαςμοφ, 

τθσ παραγωγισ, τθσ διακίνθςθσ, τθσ αποκικευςθσ και τθσ εμπορίασ λιπαντικϊν, τθσ ςειράσ ISO 9000. 

Πιςτοποιθτικά ISO των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτα. 

Οι προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναφζρεται ότι κα πρζπει να πλθροφν τα ηθτοφμενα λιπαντικά είναι 

υποχρεωτικζσ. ε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ επικαλεςτοφν παρόμοιεσ προδιαγραφζσ κα πρζπει να 

αποδείξουν προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ζγγραφα ότι αυτζσ καλφπτουν τα οριηόμενα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάψουν ςτισ προςφορζσ τουσ κατάλογο -prospectus του 

καταςκευαςτι και του προςφζροντα, όχι ςε φωτοαντίγραφο ςτον οποίο κα φαίνονται τα προςφερόμενα 
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προϊόντα και κα επαλθκεφει τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Σα 

κατατικζμενα Prospectus, θ παρουςία των οποίων είναι υποχρεωτικι ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ για τα 

προςφερόμενα είδθ, πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ 

προςφορζσ. ε περίπτωςθ που τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα ςτα 

Prospectus, πρζπει να κατατίκεται επιβεβαιωτικι επιςτολι από τον οίκο καταςκευισ των ελαιολιπαντικϊν και 

όχι από τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ ι εκπροςϊπουσ . τθν περίπτωςθ αυτι, θ επιςτολι του οίκου καταςκευισ και 

κάκε ςχετικό με τθν προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπθ και επικυρωμζνθ από το 

Επιμελθτιριο τθσ πόλθσ όπου ανικει θ εταιρία. Επίςθσ πρζπει να αναγράφεται θ ιδιότθτα του υπογράφοντοσ 

κακϊσ να υπάρχει και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον υπογράφοντα για επαλικευςθ, να ςυνοδεφεται από 

επίςθμθ μετάφραςθ και να είναι κεωρθμζνθ από Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Επιςτολζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ 

με τα παραπάνω οριηόμενα απορρίπτονται. 

Θ ςυςκευαςία των υπό προμικεια λιπαντικϊν είναι αυτι που αναφζρεται ςτθν ειδικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ και τθν οποία επικυμεί ο Διμοσ κα γίνουν δεκτζσ μικρζσ διαφοροποιιςεισ 

ςτθν χωρθτικότθτα των προςφερόμενων ςυςκευαςιϊν όχι όμωσ μεγαλφτερεσ του ± 4% θ τελικι ποςότθτα όμωσ 

κα είναι ανά είδοσ θ ηθτοφμενθ από τθν παροφςα ςυγγραφι. 

ε κάκε περίπτωςθ επίκλθςθσ παρόμοιων με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφϊν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, βεβαιϊςεισ, βιβλιογραφία και ότι άλλο κα είναι 

χριςιμο προκειμζνου να βεβαιϊνεται θ αντιςτοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφϊν με τισ αναφερόμενεσ 

ςτθν παροφςα ςυγγραφι. 

Οι ςυνολικά απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ Λιπαντικϊν φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑ  Ζλαια λιπάνςεωσ  ΚΑΕ 20-6641.0002 

Είδοσ 
Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Ποςότθτα ςε 

Lt 

Λιπαντικό Νο 68 Τδραυλικό – για τθν λειτουργία υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων (υπερκαταςκευζσ απορριμματοφόρων κ.λπ.) 

lt 1.000 

Λιπαντικό Νο 46 Τδραυλικό - για τθν λειτουργία υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων (υπερκαταςκευζσ απορριμματοφόρων κ.λπ.) 

lt 1.000 

ΤΝΟΛΟ Τδραυλικϊν Ελαίων Λίπανςθσ:                                          lt 2.000 

Λιπαντικό Νο 15W-40 για  κινθτιρα diesel lt 1.000 

Λιπαντικό Νο 15W-40 για  κινθτιρα diesel κατάλλθλο για τθ 

λίπανςθ & λειτουργία κινθτιρων χωματουργικϊν 

μθχανθμάτων μάρκασ JCB 

lt 400 

ΤΝΟΛΟ Ελαίων Λίπανςθσ Κινθτιρων:                                            lt 1.400 

Αντιψυκτικό υγρό 100% (παραφλοφ)  lt 600 

Βελτιωτικό Αντιρρυπαντικό, ADBLUE για φορτθγά lt 400 

ΤΝΟΛΟ Αντιψυκτικοφ υγροφ & ADBLUE                                         lt 1.000 

ΤΝΟΛΟ Ελαιολιπαντικϊν  & Αντιψυκτικοφ                                     lt 4.400 

 
Ο Δήμος  διαηηρεί ηο δικαίωμα να αποζηέλλει δείγμαηα από ηα καύζιμα και ηα λιπανηικά ώζηε να ελέγτεηαι ηόζο η 
ποιόηηηα όζο και ηο αν πληρούν ηις απαιηούμενες προδιαγραθές ζηο  Γενικό Χημείο ηοσ Κράηοσς η δαπάνη ηων ελέγτων 
ασηών βαρύνει ηον ανάδοτο. 

   Πέραμα     12/   11   / 2018 
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