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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Αριθ. Μελέηης :1/2020 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                  

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

 

 

 

 

 

Μελέηη : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ, ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ & 

ΛΙΠΑΝΣΙKΧΝ ΔΣΟΤ 2020» 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

1. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

2. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ  

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ      ΚΗΝΖΖ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ &  

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ      ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΠΙΒΛΔΦΔΧΝ    ΔΣΟΤ 2020 
 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Μειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ θαη 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο Ν. Κνξηλζίαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

Ο Γήκνο Βέινπ Βφραο έρεη ζην ζηφιν ηνπ νρηψ (8) απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα θαη έλα (1) 

απνξξηκκαηνθφξν αλαθχθισζεο, ελλέα (9) θνξηεγά νρήκαηα αλαηξεπφκελα θαη κε, έλα (1) 

θνξηεγφ ππξνζβεζηηθφ, δχν (2) κεραλήκαηα έξγνπ (εθζθαθείο, πξνσζεηήο γαηψλ, δηακνξθσηήο), 

έλα (1) ζάξσζξν, έλα (1) θαιαζνθφξν θαζψο θαη έμη (6) νρήκαηα γεληθήο ρξήζεο. Δπίζεο ππάξρεη 

βελδηλνθίλεηνο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηε Γ/λζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο (ζβνπξάθηα, κεραλή γθαδφλ, πξηφληα, θπζεηήξεο θιπ). Ζ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πξνβιέπεηαη γηα θαηαλάισζε ζηα αλσηέξσ. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα, ηηο δνκέο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» θαζψο θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο.\ 

 

Ζ πξνκήζεηα επηκεξίδεηαη σο εμήο : 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ:   

 

ΟΜΑΓΑ 1-1
ε
 ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Βελδίλε ακφιπβδε 09132100-4 ιίηξα 

6.300,00 

1,28 

 8.064,00 

 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο  09134220-5 ιίηξα 
63.063,60 

1,11 
70.000,60 

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  09135100-5 ιίηξα 
6.024,00 

0,83 
4.999,92 

ΤΝΟΛΟ 
83.064,52 

 

Φ.Π.Α 24% 19.935,48 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
103.000,00 
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ΟΜΑΓΑ 2 -2
ε
 ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ»: 3
ε
 ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

 
Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 

(βελδίλε ακφιπβδε) 

ριννθνπηηθνχ κεραλήκαηνο 

09132100-4 

Λίηξα 945,06 1,28 1.209,677 

 

2 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 

Παηδηθψλ ηαζκψλ 

09135100-5 

Λίηξα 4.858,14 0,83 4.032,26 

 

3 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 

αζιεηηθψλ Κέληξσλ 

09135100-5 Λίηξα 

2.914,88 0,83 2.419,35 

 

4 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 

Πνιηηηζ. θέληξσλ 

09135100-5 Λίηξα 

971,63 0,83 806,45 

 

ΤΝΟΛΟ 
8.467,74 

Φ.Π.Α 24% 
2.032,25 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
10.500,00 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος . 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Οξπθηέιαην SAE 20W50 09211100-2 
1 ιίηξν 19  3,427 65,113 

 

2 Οξπθηέιαην SAE 15W40 09211100-2 
1 ιίηξν 23  3,532 81,236 

3 Οξπθηέιαην SAE 10 09211100-2 
20 ιίηξα 5 58,00 290,00 

4 Οξπθηέιαην ISO 68 09211100-2 
20 ιίηξα 8  50,00 400,00 

5 Οξπθηέιαην ISO 46 09211100-2 
20 ιίηξα 7  55,00 385,00 

6 Οξπθηέιαην δηαθνξηθνχ 10-30 09211500-6 
20 ιίηξα 7  55,00 385,00 

7 Βαιβνιίλεο SAE 90 09211600-7 
20 ιίηξα 7  57,00 399,00 

8 Ληπαληηθφ γξάζν 09210000-4 
20 ιίηξα 7  50,00 350,00 

9 Οξπθηέιαην κίμεο δίρξνλσλ 

θηλεηήξσλ 2Σ (ρνξηνθνπηηθψλ) 

09211100-2 

 4 ιίηξα 8  8 64,00 

 ΤΝΟΛΟ 
2.419,35 

 Φ.Π.Α 24% 
580,65 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
3.000,00 
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ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ : 

4
ε
 ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

 
Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος. 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Α’/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

09135100-5 

Λίηξα 

39.000 0,83 32.370,00  

2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Β’/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

09135100-5 Λίηξα 19.900 0,83 16.517,00  

ΤΝΟΛΟ 48.887,00 

Φ.Π.Α 24% 11.732,88 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.620,00 

 

Ο ζπληάμαο  

 

        Εεπγνιαηηφ   22/01 /2020 

         Ο Γηεπζπληήο  

    Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο  

 

 

                Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

             Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ  

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ      ΚΙΝΗΗ, ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ &  

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ     ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ  

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ   ETOY 2020-2021 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

Αριθ. Μελέηης : 1/2020 
 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 – Περιετόμενο προμήθειας 

 

α) Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ είλαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ 

θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 2020-2021 ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο Ν. Κνξηλζίαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. 

β) Σφπνο παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο νξίδεηαη ν ρψξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο 

Εεπγνιαηηνχ, φπνπ εδξεχεη ν Γήκνο, ησλ Γεκνηηθψλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηηο θαηά ηφπνπο 

έδξεο ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα θαχζηκα ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ζε πξαηήξην δηθφ ηνπ ή ζπλεξγαδφκελν, 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είηε λα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ κέζα ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

νρεκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή εληφο φκνξσλ Γήκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε απφζηαζε φρη 

κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10 ) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη 

ηκεκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε δεκνηηθφ θηίξην θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ 

αλάδνρν. 

γ) Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

142.838,60 € 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 

ΟΜΑΓΑ 1-1
os

 ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Βελδίλε ακφιπβδε 09132100-4 ιίηξα 

6.300,00 

1,28 

 8.064,00 

 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο  09134220-5 ιίηξα 
63.063,60 

1,11 
70.000,60 

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  09135100-5 ιίηξα 
6.024,00 

0,83 
4.999,92 

ΤΝΟΛΟ 
83.064,52 

 

Φ.Π.Α 24% 19.935,48 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
103.000,00 
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ΟΜΑΓΑ 2 -2
os

 ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» 

3
νο

 ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος. 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 

(βελδίλε ακφιπβδε) ριννθνπηηθνχ 

κεραλήκαηνο 

09132100-4 

Λίηξα 945,06 1,28 1.209,677 

 

2 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ) 

γηα ζέξκαλζε Παηδηθψλ ηαζκψλ 

09135100-5 

Λίηξα  4.858,14 0,83 4.032,26 

 

3 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ) 

γηα ζέξκαλζε αζιεηηθψλ Κέληξσλ 

09135100-5 Λίηξα  

2.914,88 0,83 2.419,35 

 

4 Καπζίκσλ (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ) 

γηα ζέξκαλζε Πνιηηηζ. θέληξσλ 

09135100-5 Λίηξα  

971,63 0,83 806,45 

 

ΤΝΟΛΟ 
8.467,737 

Φ.Π.Α 24% 
2.032,25 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
10.500,00 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος . 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Οξπθηέιαην SAE 20W50 09211100-2 
 1 ιίηξν 19  3,427 65,113 

 

2 Οξπθηέιαην SAE 15W40 09211100-2 
 1 ιίηξν 23  3,532 81,236 

3 Οξπθηέιαην SAE 10 09211100-2 
20 ιίηξα 5  58,00 290,00 

4 Οξπθηέιαην ISO 68 09211100-2 
20 ιίηξα 8  50,00 400,00 

5 Οξπθηέιαην ISO 46 09211100-2 
20 ιίηξα 7  55,00 385,00 

6 Οξπθηέιαην δηαθνξηθνχ 10-30 09211500-6 
20 ιίηξα 7  55,00 385,00 

7 Βαιβνιίλεο SAE 90 09211600-7 
20 ιίηξα 7  57,00 399,00 

8 Ληπαληηθφ γξάζν 09210000-4 
20 ιίηξα 7  50,00 350,00 

9 Οξπθηέιαην κίμεο δίρξνλσλ 

θηλεηήξσλ 2Σ (ρνξηνθνπηηθψλ) 

09211100-2 

 4 ιίηξα 8  8 64,00 

       

 ΤΝΟΛΟ 
2.419,35 

 Φ.Π.Α 24% 
580,65 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
3.000,00 
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ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

4
νο

 ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μονάδα. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδος 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Α/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

09135100-5 

Λίηξα 

39.000 0,83 32.370,00  

2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Β/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

09135100-5 Λίηξα 19.900 0,83 16.517,00  

ΤΝΟΛΟ 48.887,00 

Φ.Π.Α 24% 11.732,88 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.620,00 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε Λίηξα 7.245,06 

 1,28 

9.273,68 

 

2 Πεηξέιαην Κίλεζεο Λίηξα 

63.063,60 

1,11 70.000,60 

 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο  Λίηξα 73.668,65 

 

0,83 61.144,98 

 

4 Ληπαληηθά – Οξπθηέιαηα  Λίηξα 894 - 
2.419,35 

 Προϋπολογιζθείζα δαπάνη 142.838,60 

 

ΦΠΑ 24% 34.281,26 

 

σνολική δαπάνη 177.119,86 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - Νομοθεζία 

Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 πεξί θχξσζεο 

Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο παξ 1.4 ηεο δηαθήξπμεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 – σμβαηικά ζηοιτεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 

α) Σερληθή Έθζεζε 

β) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

γ) ρέδην δηαθήξπμεο  

γ) Παξαξηήκαηα  
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
 – Δγγσηηικές Δπιζηολές 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζσμμεηοτής νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ένα ηοις εκαηό 

(1%) ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α., απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο θαη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ πένηε ηοις εκαηό (5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α θαη ζα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 

θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε. Ζ εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 

αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 –Σιμές-Πληρωμές 

 Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε είδνπο ειαηνιηπαληηθνχ.  

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

θαη θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

 Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ν 

Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ κέζα ζε δηάζηεκα δχν κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ θαη εθφζνλ πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 Σν ηηκνιφγην δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί  πξηλ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο θάζε πνζφηεηαο θαπζίκσλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ύμβαζη 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο κεηά ηελ θαηά ηνλ λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο 15 εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε ηνλ Γήκν 

θαη έθαζην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο ν 

Γήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 – Δγγύηζη-Παράδοζη 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

νξίδεηαη ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θάζε πνζφηεηαο θαπζίκνπ. 

Δάλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο πέξαλ 

ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή θαη 

κφλν λα πιεξψζεη πξνο ην Γήκν σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δχν ηνηο ρηιίνηο (2%0) ζην ζπκβαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο. Ζ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην 

ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - Προθεζμίες 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία 

παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα ή απφ αλσηέξα βία, 

θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, 

κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν 

ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δθ’ φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ 

λα επηβιεζνχλ  πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
 ο
 –Τποβολή Προζθοράς 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα.
1
 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ηκεκάησλ  πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε 4.
2
  

  

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 – Σέλη-Φόροι - Κραηήζεις 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο, ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα 

ηζρχνπλ θαηά ηε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο θνξείο πνπ δηελεξγνχλ πξνκήζεηεο θαη πξνο ηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Ν.4412/2016, 4555/2018, Ν.3548/07 (ΦΔΚ 68 Α’), θιπ, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα 

θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ. Σα πνζά απηά ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή πξνκεζεπηή 

θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. Αηπρήκαηα, δεκηέο 

βαξχλνπλ φια ηνλ πξνκεζεπηή θαη κφλν απηφλ ρσξίο θακηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Φνξέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 2020 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 

 

1.ΚΑΤΙΜΑ (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο – πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

Α) ε φηη αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε: 

K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΚ 1490 Β/09-10-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 460/2009/10 (ΦΔΚ 67 

Β/28/01-01-2010) 

Β) ε φηη αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε: 

K.Y.A. 467/2002/03 ( ΦΔΚ 1531 Β/16-10-03) 

K.Y.A. 468/2002/03 ( ΦΔΚ 1273 Β/05-09-03 –ΓΗΌΡΘΧΖ ΦΑΛΜΑΣΟ ΣΟ ΦΔΚ 1630 Β/03) 

K.Y.A. Α8/36824/3042/08 ( ΦΔΚ 1335Β/08-07-2008) 

Τ.Α. Α2-3391/09 (ΦΔΚ1388Β/13-07-09) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 286 & 291 

                                                 
1 Ζ Α.Α. ζπκπιεξψλεη γηα πφζα ηκήκαηα έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά (γηα έλα, 

πεξηζζφηεξα θαη πφζα ζπγθεθξηκέλα  ή γηα φια ηα ηκήκαηα) 

2 πκπιεξψλεηαη εθφζνλ ην επηιέμεη ε Α.Α ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα 

πεξηζζφηεξα ή φια ηκήκαηα 
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Δπίζεο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο απφ λεξφ θαη θπζηθά 

ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Β) ε φηη αθνξά ηελ ακφιπβδε βελδίλε, ηφζν ην θαχζηκν φζν θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε: 

Α.Υ.. 501/2004/07 (ΦΔΚ 872Β/04-06-2007) 

 

Σα θαχζηκα θίλεζεο (Bελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο) θαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζα έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο (λεξφ, 

πεηξέιαην θ.ι.π.) θαη ζα είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπο ζα είλαη εθείλε ησλ πξντφλησλ ησλ Διιεληθψλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ (Αζπξνπχξγνπ 

θ.ι.π.) θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη απφ ην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

 

2.ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

ε φηη αθνξά ηα ιηπαληηθά θαη ηα ζπλαθή πξνο απηά είδε, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ζα πξέπεη πάληα λα 

θπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, λα δηαηίζεληαη εληφο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο 

θαη πάληα ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο, πνπ λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν, ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη απφ Γεληθφ Υεκείν 

ηνπ Κξάηνπο. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ζην αθφινπζν λνκηθφ πιαίζην: 

 Τ.Α. Α2-3391/09 (ΦΔΚ 1388Β/13-07-20009) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 44, 70 & 320. 

 K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΚ 630 Β/12-05-05) 

 K.Y.A. 12/95/95 ( ΦΔΚ 471 Β -ΓΗΌΡΘΧΖ ΦΑΛΜΑΣΟ ΣΟ ΦΔΚ 570 Β/29-06-95) 

 K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΚ 630 Β/12-05-05) 

 K.Y.A. 322/2000/01 ( ΦΔΚ 122 Β) 

Όλα τα ανωτζρω είδη θα πρζπει να πληροφν τισ προχποθζςεισ και προδιαγραφζσ, εκτόσ των διατάξεων που 
αναφζρονται παραπάνω ςε κάθε είδοσ και όποιασ άλλησ ιςχφουςασ ςχετικήσ νομοθεςίασ. Αναλυτικά: 

 

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ SAE  20W50 

Θα είλαη ππεξεληζρπκέλν νξπθηέιαην ηχπνπ 20W50, πνιιαπιήο ξεπζηφηεηαο θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο. Θα 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηζκ. 176/1994 ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη λα έρεη έγθξηζε 

θπθινθνξίαο πνπ δίλεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαηνιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ 

ηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, πξνδηαγξαθή πνπ ζα ηζρχεη θαη γηα ηα ιάδηα 

ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ SAE  15W40 

Θα είλαη ππεξεληζρπκέλν νξπθηέιαην ηχπνπ 15W40, θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο. Θα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αξηζκ. 176/1994 ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη λα έρεη έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίλεηαη κεηά 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαηνιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ 

Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, πξνδηαγξαθή πνπ ζα ηζρχεη θαη γηα ηα ιάδηα ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
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 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ SAE 10 

Οξπθηέιαην πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ SAE 10.  Θα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηζκ. 176/1994 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη λα έρεη έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίλεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ειαηνιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο.  

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ ISO 68 

Οξπθηέιαην πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 68, din 51524 part 3, HVLP, ISO 6743/4 HV, VICKERS M-2952-

S, I-286-S, DENISON HF-0,1,2, LUCAS, FRANK MOHN, FORD (M-6 C32), MIL-H-24459. 

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ ISO 46 

Οξπθηέιαην πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 46, din 51524 part 2 part 3HVLP. 

 

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟΤ 10-30 

Οξπθηέιαην κεηάδνζεο θίλεζεο (ζαζκάλ κεραλεκάησλ έξγνπ) CAT – TO 4 SAE 30  CATERPILLAR TO – 

4, ALLISON C4, VICKERS 35 VQ 25 PUMP TEST. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΔ SAE 90 

Βαιβνιίλε δηαθνξηθνχ – ζαζκάλ SAE 8W90, API : GL-5). 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΓΡΑΟ  

Απιφ ιηπαληηθφ γξάζν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, DIN 51520-DIN51825 K3R 

 ΟΡΤΚΣΔΛΑΙΟ ΜΙΞΗ ΓΙΥΡΟΝΧΝ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ 2Σ 

Οξπθηέιαην (ιάδη κίμεο γηα ηελ βελδίλε 2T), εκηζπλζεηηθφ, γηα δίρξνλνπο θηλεηήξεο αεξφςπθηνπο ή 

πδξφςπθηνπο,  ρακειήο απφδνζεο πνπ θέξνπλ ρνξηνθνπηηθά, αιπζνπξίνλα θ.ι.π. Πξνδηαγξαθέο: API, TA, 

TB, JASO, FB, ISO-L-EDG 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνκήζεηαο, απηή δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 

εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ν.4412/2016. Ο Γήκνο θαη ηα 

Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, θαηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ρεκηθή εμέηαζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 - Παραλαβή  Τλικών – Πληρωμή 

1. Ζ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ  ζα ζπγθξνηείηαη 

θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016. Ζ παξαιαβή 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ νξηδφκελν ζηε ζχκβαζε ρξφλν. 

2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Ο ζπληάμαο  

 

         Εεπγνιαηηφ   22/01 /2020 

          Ο Γηεπζπληήο  

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο  

 

 

                  Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

          Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.3 
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