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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                            Νίκαια  13/ 12 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              Αρ. Πρωτ. : 2621 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & 

Λιπαντικών για τις ανάγκες της        

ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020  

 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   

CPV 09135100-5  Πετρέλαιο Θέρμανσης  

CPV 09134200-9  Πετρέλαιο κίνησης  

CPV 09132100-4  Αμόλυβδη Βενζίνη  

CPV 09211000-1     Λιπαντικά 

 

Προϋπολογισμός : 33.598,20 € άνευ ΦΠΑ  

Συνολική Δαπάνη :41.661,57 €  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

1.  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 

2.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3.  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                     Νίκαια 13/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                    Αρ. Πρωτ. : 2621 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

 

       

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

      Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών της ΔΕΥΑ Κιλελέρ έτους 

2020», και συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 και των άρθρων 53 - 54 

του Ν. 4412/2016.  

      Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Συνοπτικό 

Διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 

4412/16. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:  

1. Πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5  

2. Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134200-9  

3. Αμόλυβδης Βενζίνης  CPV 09132100-4  

4. Ελαιολιπαντικών CPV 09211000-1  

που απαιτούνταιγια την κίνηση των οχημάτων, τη  λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση 

των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών της ΔΕΥΑ  Κιλελέρ για το έτος 2020. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό 33.598,20€ (πλέον Φ.Π.Α.24 % ήτοι 

8.063,57€), συνολικά 41.661,77 € θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλελέρ κατά το οικονομικό έτος 2020. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

     Οι προδιαγραφές των Υγρών Καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για 

τη θέρμανση κτιρίων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή  όπως  ορίζεται 

από τα αρμόδια όργανα του κράτους.   

      Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των κανονισμών που 

προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα  ήτοι :  

• Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01, Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03  

 

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές  

       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/2003 τεύχος Β),  β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ (1273/2003 τεύχος Β και γ) στην ΑΧΣ 

291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.  

 

      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 514/2004, ΦΕΚ 

1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β, γ) της απόφασης του 

Α.Χ.Σ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/2012) 

 θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β , β) 

στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και γ)της Απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010(ΦΕΚ 501Β/2012) 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

 

      Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο 

η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   -  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ          
ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει: 

Να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ σε κάθε 

περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονομία στα καύσιμα και 

αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα της ΔΕΥΑ Κιλελέρ συντάχθηκαν  οι  

τεχνικές  προδιαγραφές  τις  οποίες  θα  πρέπει να ικανοποιούν  τα  προς  προμήθεια λιπαντικά έτσι 

ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. 

Να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις,  των   Αποφάσεων  του  Α.Χ.Σ. 

ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995) Προδιαγραφές Βαλβολινών 

Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των 

λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης. 

Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013) Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και 

μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων. 

Να έχουν (για όσα προβλέπεται)  έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 

προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 

του Κράτους , η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά. 

Να  είναι   γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, ολικά  ή εν 

μέρει, από αναγέννηση  χρησιμοποιημένων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, Πράξη 13/16). 

Επειδή η ΔΕΥΑ Κιλελέρ στερείται αποθηκευτικών χώρων,   ο ανάδοχος,  καθ’ όλη την διάρκεια της 

συμβάσεως,  θα παραδίδει τμηματικά και  εντός 24 ωρών  από την έγγραφη ή προφορική 

ειδοποίηση του  από τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ,  τα λιπαντικά που θα ζητούνται  στις  καθοριζόμενες από την 

μελέτη, συσκευασίες. Η τήρηση του χρόνου παράδοσης των λιπαντικών αποτελεί ουσιώδη 

απαίτηση της διακήρυξης και της επακόλουθης σύμβασης. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

Η τήρηση σωρευτικά, όλων των ζητούμενων  προδιαγραφών στα προσφερόμενα λιπαντικά είναι 

υποχρεωτική και θα βεβαιώνεται με την υποβολή: 

 Των αντίστοιχων πιστοποιητικών  ή  σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 

Τεχνικών Φυλλαδίων  παρασκευαστή λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα ευκρινή 

φωτοαντίγραφα)  που θα αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών 

είναι   ισοδύναμες ή/και ανώτερες με  τις ζητούμενες,συνοδευόμενα από ψηφιακά υπογεγραμμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), είναι 

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014 της Γενικής Διεύθυνσης 

Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπ. Δ/κής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης 

υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά 

έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν 

επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο). 

 Του αριθμού έγκρισης του ΓΧΚ, κατά ΑΡΙ και ACEA όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία.  
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 Ειδικότερα για το  λιπαντικό 10W-40 κινητήρων ντίζελ να υποβληθεί σε απλό φωτοαντίγραφο, 

χωρίς μετάφραση η ζητούμενη  έγκριση  κατασκευαστή (ΜΒ 228.5) 

 Για τα είδη με Α/Α : 11,12,13,15,16,17,19,20,21, Σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 30/004/000/2368/15-

6-2016 Εγκύκλιο  του ΓΧΚ να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  

στην οποία να δηλώνεται ότι:  

*  Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 

 (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει 

* Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό 

REACH(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αριθμ. 2015/830 , όπως ισχύουν 

* έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα 

με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) , όπως ισχύει . 

 

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

α. Προδιαγραφές: ACEA E4, API CF-4/CF, MB228.5  

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt ή 25lt.  

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   SAE 20W-50 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4, E3/E5, API CH - 4 SL 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt  ή 25lt    
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  SUPERTRACTOROilUniversal 

(S.T.O.U) SAE 10W-30 

α. Προδιαγραφές: ACEA E3,  API GL-4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt ή 25lt.    

4. ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90 

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt ή 20lt    

5. ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90 ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΕΡ) 

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt ή 20lt    

6. ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 32-46-68 

α. Προδιαγραφές: DIN 51524, Part 2 HLP 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt 

7. Πρόσθετο ADBLUE  

α. Προδιαγραφές:   ΙSO 22241 DIN 70070 
β. Συσκευασία:   10 lt  (Δοχεία με ρουξούνι) 

8. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: Σε  δοσολογία 1000ml ανά 1000 λίτρα πετρελαίου να  μειώνει  το σημείο 

απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) τουλάχιστον μέχρι και τους -14ο C και  να μειώνει  το 

σημείο ροής του πετρελαίου τουλάχιστον μέχρι και τους  -27ο C 

β. Συσκευασία: Έως 1 lt 
9. ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: Διαλύτης μυκητολάσπης (βιοντήζελ). 
Ενδεικτική Αναλογία χρήσεως: 
Σαν     συντηρητικό     σε     μη μολυσμένα   καύσιμα:       
0,3 – 0,4 λίτρα στα 1000 λίτρα 
Σαν  βιοκτόνο  σε  μολυσμένα   καύσιμα:                                 
0,6 – 0,8 λίτρα στα 1000 λίτρα 
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β. Συσκευασία:   Έως 1 lt 
10. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI-3 

α. Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3 N – 30 ISO 6743/9  L-XCDEB  
από -30ο C έως + 130ο C 

β. Συσκευασία: 4-5 Kg 
11. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601 Σε αραίωση 50 %  να παρέχει προστασία ίση ή 
μεγαλύτερη των  -30ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:4 lt 

12. ΠΑΡΑΦΛΟΥ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601. Να παρέχει προστασία ίση ή μεγαλύτερη των  -
25ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:4 lt 

13. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 

α. Προδιαγραφές: FMVSS 116 :  DOT 4 
β. Συσκευασία: 250 ml 

14. ATF ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

α. Προδιαγραφές:   GM   DEXRON III G 

β. Συσκευασία:  1lt 

15. ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 

α. Προδιαγραφές: Να παρέχει γρήγορη  διείσδυση για χαλάρωση της σκουριάς  και των  

εξαρτημάτων και επιπλέον  προστασία  κατά της  φθοράς και  διάβρωσης 

β. Συσκευασία: 400 ml 

16. ΣΠΡΕΙ ΑΙΘΕΡΑ 

α. Προδιαγραφές: Βοηθητικό εκκίνησης για κάθε είδους κινητήρα πετρελαίου, (φορτηγά, 

τρακτέρ, γερανοί κ.λ.π.) 

β. Συσκευασία:   400 ml 
17. ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ (Λιθίου Λευκό) 

α. Προδιαγραφές: Να παρέχει  αποτελεσματική λίπανση μεγάλης διάρκειας, μειώνοντας    

τις φθορές των μετάλλων από την τριβή και να αντέχει μέχρι 150οC προστατεύοντας από την 

διάβρωση.  

β. Συσκευασία:   400 ml 
 

                          Θεωρήθηκε                                                                            Η Συντάξασα 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                  ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗ ΟΛΓΑ  
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ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΝ 13-12-2019 

 

(όπως αυτή προσδιορίστηκε από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, για την Π.Ε. Λάρισας)  

 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ  

1  Πετρέλαιο θέρμανσης  0,847 

2  Πετρέλαιο κίνησης  1,100 

3  Βενζίνη αμόλυβδη 95  1,277 

 

 

 

 

Στις παραπάνω αναφερόμενες τιμές δεν  συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                      13/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                 Αρ. Πρωτ. :  2621 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα καύσιμα λήφθηκε υπόψη η νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων από το εκδιδόμενο καθημερινό δελτίο 

επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την Π.Ε. Λάρισας κατά την 13-12-2019. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑ Α΄  ΚΑΥΣΙΜΑ  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ   
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     

ΣΕ ΛΙΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ χωρίς 

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ  

1  Πετρέλαιο Θέρμανσης  2.000,00  0,847 1.694,00 

 

2  Πετρέλαιο  Κίνησης  25.000,00  1,100 27.500,00 

3  Βενζίνη Αμόλυβδη  500,00  1,277 638,50 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  29.832,50 

 

ΦΠΑ 24%  
7.159,80 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   36.992,30 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ    

 

ΔΑΠΑΝΗ  

4  Ελαιολιπαντικά   3.765,70€ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  3.765,70€ 

ΦΠΑ 24%  903,77€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   4.669,47€ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑΒ΄   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

1. Λιπαντικά ΔΕΥΑ Κιλελέρ 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ  

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΣΕ  ΔΟΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ Lt  Ή 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα  

SAE 10W-40 

API : CF-4/CF 

ACEA: E4 

MB 228.5  

20 LT ή  

 25 LT 

100  

 
4,51€ 

451,00 

 

2 

Λιπαντικό 

ορυκτέλαιο 

πετρελαιοκινητήρων 

SAE 20W-50 

API : CH-4 SL 

ACEA: E5/E3, A3/B4 

20 LT ή   

25 LT 

300  

 
4,00€ 

1200,00 

 

3 

Λιπαντικό κινητήρων 

-Υδραυλικών 

συστημάτων 

SuperTractorOilUniv

ersal  (S.T.O.U) 

SAE 10W-30 

API: GL-4 

ACEA: E2 
20LT 

80 

 
4,00€ 

320,00 

 

4 

Πλήρως Συνθετική 

Βαλβολίνη 

SAE 75W-90 

API: GL-4 και  

GL- 5 

1 LT και 

20LT 
60  8,87€ 

532,20€ 

 

5 

Ορυκτό Λιπαντικό 

(Βαλβολίνη) 

 SAE 80W-90  

API: GL-4 και  

GL- 5 

1 LTκαι  

20LT 
5 5,00€ 

25,00€ 

 

6 

Υγρό υδραυλικών 

συστημάτων 

ISO 32-46-68 

DIN 51524 

 Part 2 HLP 
20LT 

160 

 
2,50€ 

400,00 

 

7 
Αντιμυκητιοκτόνο 

πετρελαίου 

Διαλύτης 

μυκητολάσπης 

(βιοντήζελ) 

Έως  1 LT 
5 

 
10,00€ 

50,00 

 

 

8 Γράσο Λιθίου NLGI-3 4-5 Kg 
40 

 
6,00 €  

240,00 
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9 Αντιψυκτικό υγρό    

BS6580 ,AFNORR 15-

601 Αντιψυκτική 

προστασία 

τουλάχιστον  -30οC 

σε αραίωση 50%  

1 LT και 4 

LT 
70 4,50 €  

315,00€ 

 

10 
Παραφλού 

(έτοιμο προς χρήση) 

BS6580  AFNORR 15-

601 

Αντιψυκτική 

προστασία 

τουλάχιστον -25οC 

1 LT και 4 

LT 
20 2,50€ 

50,00€ 

 

11 
Υγρά Φρένων DOT4 

(250cc)  

SAE J 1703, FMVSS 

NO 116 
250cc 

5 

 
4,50€  

22,50€ 

 

12 ATF ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ GM : DEXRON III G 1 LT 10 5,50€ 
55,00€ 

 

13 Αντισκωριακό σπρέι   400 ml 25 3,80 €  
95,00€ 

 

14 
Σπρέι Αιθέρα 

(400ml) 
 400 ml 2 5.00€ 10,00€ 

     ΣΥΝΟΛΟ  3.765,70€ 

     Φ.Π.Α 903,77€ 

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.669,47€ 

 

 

 

Παρατηρήσεις : Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, η 

ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών 

σύμφωνα με τις ανάγκες της, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω 

ποσότητες, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του 

προμηθευτή.  

13 / 12 / 2019 

Θεωρήθηκε                                  Η Συντάξασα 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ                                                         ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗ ΟΛΓΑ   



Σελίδα 11 από 14  

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ &ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της προμήθειας 

      Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου 

θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  που απαιτούνται για τη κίνηση 

των οχημάτων, τη  λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των 

αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλελέρ έτους 2020 μέχρι την εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισμού . 

 

ΑΡΘΡΟ2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Ο  Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

4. Του Ν. 3886/2010  (ΦΕΚ  173/30.09.2010  τεύχος  Α’)«Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016. 

5. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις».  

6. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

7. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

8. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super , 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).  

9. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό και με 

κριτήριο κατακύρωσης:  

-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της 

διαμορφούμενες μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται 

από το εκδιδόμενο καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για το νομό Λάρισας και   

-Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

Τόπος – Τρόπος Παράδοσης 

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως την 

εξάντληση των ποσοτήτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης 

εντολής αρμοδίων οργάνων , με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις 

του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά), είτε στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη). 

     Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων &ελαιολιπαντικών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

     Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Συμβατικά στοιχεία 

Α) Διακήρυξη 

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Δ) Τεχνικές προδιαγραφές 

Ε) Οικονομική προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

i.Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

ii.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες 

μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας   

iii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

iv. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των καυσίμων και των λιπαντικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 

να παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρα-κατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

2. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.   

3.Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Παραλαβή ειδών 

Παρακολούθηση και παραλαβή των προμηθειών 

Η παρακολούθηση και η διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή η οποία 

συγκροτείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σύμβαση -διάρκεια 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος 
να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει την κατά το άρθρο 
6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση.  
Η  διάρκεια της σύμβασης  θα ισχύει από την υπογραφή της και  έως την ανάλωση του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού.  

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται έως την 31/12/2020 με δικαίωμα παράτασης το αργότερο έως 

31/03/2021 από τη στιγμή που δεν έχουν εξαντληθεί οι ανωτέρω ποσότητες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.  

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα 
στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 
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ΑΡΘΡΟ 10 
 

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 
Η Πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, µε έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών 
τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής 
των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση. 
Κρατήσεις-Φόροι: 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Νίκαια 13/ 12 / 2019 

Θεωρήθηκε                                  Η Συντάξασα 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ                                                         ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗ ΟΛΓΑ  

 


