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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες θέρµανσης και κίνησης των 
οχηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πολυγύρου 
“Κ.Ε.∆Η.ΠΟ” (Ν.Π.Ι.∆.), την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες θέρµανσης του Μορφωτικού 
Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Πολυγύρου 
“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” (Ν.Π.∆.∆.) και της Α΄ βάθµιας και Β’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Πολυγύρου καθώς και των λιπαντικών που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα & µηχανήµατα του 
∆ήµου Πολυγύρου  και της “Κ.Ε.∆Η.ΠΟ”(Ν.Π.Ι.∆.), για το έτος 2015. 

Τα υπό προµήθεια καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη) πρέπει να 
έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους σύµφωνα µε τα ΦΕΚ 410/B/2001 και 872/Β/2007 αντίστοιχα σε συνδυασµό µε το 
Φ.Ε.Κ. 1284/Β/2001, καθώς και για το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να ισχύουν οι 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 και να είναι ποιότητας όµοιας µε 
εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώµατος ή άλλων ξένων 
στοιχείων. 

Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 176/94 
(ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά 
την καταχώρηση των προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση 
Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Ο ∆ήµος Πολυγύρου 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. 

Η ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό 796.500,26 ΕΥΡΩ πλέον 
Φ.Π.Α. 23%. 
  Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.∆. 
60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Νοεµβρίου 2005, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), των Ν. 2286/95 και Ν. 3463/06, 
σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν Πρωτοκόλλου 115/43/26-03-2013 Εγκύκλιο 3 του 
Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η προτεινόµενη διαδικασία για την ανάδειξη 



χορηγητών – προµηθευτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’). 
Τα προµηθευόµενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, 
καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  χαµηλότερη τιµή. 

 Οι τιµές προσφοράς θα δίδονται: 
- για τα καύσιµα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το ∆ήµο 
Πολυγύρου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 

- για τα λιπαντικά η τιµή προσφοράς ανά είδος όπως και η συνολικά διαµορφωµένη τιµή 
στο σύνολο της προµήθειας των λιπαντικών. 
 

 
 

 
 Πολύγυρος    19 -12 -2014  
 Συντάχθηκε 
 
 
 
 Θεόδωρος Γούτας  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της «Προµήθειας καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Πολυγύρου». 
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο µειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την 
διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του, χωρίς ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα του να υποχρεούνται να 
προµηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 979.695,32 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 23%. 
 
Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε: 

•  Tις διατάξεις του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 

•  Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

•  Την Υ.Α. Π1/2390/2013 

•  Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. 
Τ. Α.)». 

•  Τον Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 

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

•  Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

•  Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

•  Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, 



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

•  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) 

•  Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» 

•  Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» 
 
Άρθρο 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
β) H παρούσα µελέτη 
γ) Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
δ) Η προσφορά του αναδόχου 
 
Άρθρο 4ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για κανένα 
λόγο. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 
που θα εκδίδονται µετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
Άρθρο 5ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 
την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς ένα επί τοις εκατό (1%) επί 
του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα. 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε 
φορέα ήτοι : 
α) τον ∆ήµο Πολυγύρου 
β) την  Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Πολυγύρου “Κ.Ε.∆Η.ΠΟ” (Ν.Π.Ι.∆.)» 
γ) τον  Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου 
Πολυγύρου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” (Ν.Π.∆.∆.)» 
δ) την Σχολική Επιτροπή Α'βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Πολυγύρου  
ε) την Σχολικής Επιτροπής Β'βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Πολυγύρου  
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή 
δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και 
µετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προµήθειας από την 



αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 
παράγραφος 2 εδάφια α – ε του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 6ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ως ορίζεται στο 
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη 
σύµβαση. 
 
Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) του 
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7.965,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων 
συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών 
της µελέτης. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προµήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή 
της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων της µελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του 
σχετικού συµφωνητικού. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 
Αναλυτικά η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καύσιµα (κίνησης και θέρµανσης), καθηµερινά 
σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του και να εκδίδει τα προβλεπόµενα από 
το νόµο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και τιµολόγια πώλησης, καθώς και 
συγκεντρωτικές µηνιαίες καταστάσεις. Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων 
στο ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης 
τιµών της περιφερειακής ενότητας του νοµού όπου βρίσκεται το πρατήριό του, του 
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας.  
Ο τρόπος τιµολόγησης, κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στη σύµβαση. 
Οι τιµές τιµολόγησης θα είναι σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). 
Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική 



αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό 
έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης της παραπάνω προµήθειας, εξαιρουµένης της 
αποδεδειγµένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Α) Πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη 
Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων θα µεταβαίνουν 
στο κατάστηµα (πρατήριο) του αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται µε πετρέλαιο κίνησης και 
αµόλυβδη βενζίνη. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

• Τα καύσιµα για την κίνηση των οχηµάτων, καθηµερινά στο πρατήριό του, σύµφωνα µε 
το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του, 

• σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και χρόνο που θα καθορίζονται στη 
σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, εφ’ όσον το πρατήριό του 
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων από το χώρο 
στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου (Σφαγεία Πολυγύρου), έγκαιρα και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή. 

και να εκδίδει τα προβλεπόµενα από το νόµο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και µηνιαία 
τιµολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της µελέτης, καθώς και 
συγκεντρωτικές µηνιαίες καταστάσεις. 
Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στους φορείς υλοποίησης της 
προµήθειας, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του Παρατηρητηρίου 
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον ∆ήµο 
Πολυγύρου, κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη). 
 Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στις συµβάσεις που θα 
υπογραφούν µε τον κάθε φορέα υλοποίησης. 
 

 
Β) Πετρέλαιο θέρµανσης 
Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτήρια του ∆ήµου & 
των Νοµικών του Προσώπων εντός δύο ηµερών από την έγγραφη παραγγελία από τον 
επιβλέποντα της σύµβασης και συγκεκριµένα: 

•  Στα κτήρια του ∆ήµου Πολυγύρου 

•  Στα κτήρια του Ν.Π.Ι.∆. “Κ.Ε.∆Η.ΠΟ”  

•  Στα κτήρια του Ν.Π.∆.∆. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”  

•  Στα κτήρια των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής Α'βάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Πολυγύρου 

•  Στα κτήρια των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β'βάθµιας εκπαίδευσης 

∆ήµου Πολυγύρου 
Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης 
της προµήθειας, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του Παρατηρητηρίου 
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το ∆ήµο 



Πολυγύρου, κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού (πετρέλαιο θέρµανσης). 
 Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στις συµβάσεις που θα 
υπογραφούν µε τον κάθε φορέα υλοποίησης. 
 
Γ) Λιπαντικά 

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο εντός δύο ηµερών από την έγγραφη 
παραγγελία από τον επιβλέποντα της σύµβασης σε χώρο του ∆ήµου που θα του 
υποδειχτεί. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου και κατόπιν  έγγραφης εντολής του ∆ήµου. 
 

 
Άρθρο 9ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ατυχήµατα, ζηµιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνον αυτόν χωρίς 
καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. 
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιµή του τιµολογίου µετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης και του ΦΠΑ. 
 
Άρθρο 10ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και δύο νοµαρχιακές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.polygyros.gr  
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση ανάδειξης ανάδοχων περισσότερων του ενός τα έξοδα δηµοσίευσης θα 
επιµεριστούν. 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 45 
ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 
του Π.∆. 60/07. 
 
 
Άρθρο 11ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τη µία 
ή και τις δύο οµάδες καυσίµων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. 
Στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβληθούν: 
1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002 ως 
ισχύει από την αρµόδια υπηρεσία (για τους συµµετέχοντες για την ΟΜΑ∆Α 1). 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος (για τους συµµετέχοντες για την 



ΟΜΑ∆Α 1) µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων 
καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων από 
την έδρα του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου Πολυγύρου (Περιοχή Σφαγείων). 
3. Σε περίπτωση που το πρατήριο (για τους συµµετέχοντες για την ΟΜΑ∆Α 1) βρίσκεται σε 
απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων από το χώρο στάθµευσης των οχηµάτων 
του ∆ήµου (Περιοχή Σφαγείων), Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα 
στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη 
για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα 
αρχή, παράδοση των καυσίµων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε 
χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού. 
 
 Άρθρο 12ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων της µελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του 
σχετικού συµφωνητικού. 
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Ε Ν∆Ε ΙΚ ΤΙ ΚΟ   Τ ΙΜΟ ΛΟΓ Ι Ο  
 

 

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το ∆ήµο:  
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΕ∆ΗΠΟ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
23% ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  ΟΜΑ∆Α 1               

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 316.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,069 338.659,20 
1.2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 45.100,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 1,307 70.381,95 
1.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 101.200,00 6.000,00 65.000,00 65.000,00 38.830,00 0,837 231.037,11 

              

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 640.078,26 

  ΠΟΣΟΝ 482.309,30 16.458,25 54405,00 54405,00 32500,71 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

23% 787.296,26 



∆ΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΕ∆ΗΠΟ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
23% ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  ΟΜΑ∆Α 2               

2.1 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων 
SAE10W-40 800 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 8.800,00 

2.2 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων 
SAE15W-40 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 18.750,00 

2.3 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων 
SAE20W-50 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 18.500,00 

2.4 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE10W-40 500 30 0,00 0,00 0,00 10,50 5.565,00 

2.5 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE15W-40 800 30 0,00 0,00 0,00 10,50 8.715,00 

2.6 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
SAE20W-50 500 30 0,00 0,00 0,00 4,50 2.385,00 

2.7 
Λιπαντικό γενικής χρήσης 
SAE10W 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4.000,00 

2.8 Λάδι υδραυλικού SAE10W30 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 7.400,00 

2.9 
Λάδι υδραυλικού τύπος ISO 
46 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 14.400,00 

2.10 
Λάδι υδραυλικού τύπος ISO 
68 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 9.600,00 

2.11 
Λιπαντικό µετάδοσης 
κίνησης τύπου TC 30 400 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2.400,00 

2.12 Γράσσο λιθίου NGLI class 2 400 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 2.960,00 



2.13 
 Λιπαντικό για αυτόµατα 
κιβώτια ταχυτήτων ATF 1700 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 13.430,00 

2.14 
 Λιπαντικά δίχρονων 
κινητήρων τύπος  150 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 1.575,00 

2.15 Βαλβολίνη 75-90 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 5.800,00 
2.16 Βαλβολίνη 85-90 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 8.700,00 
2.17 Αντιψυκτικό 1600 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 10.080,00 
2.18 Υγρά φρένων 60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 252,00 
2.19 Υγρό καταλύτη 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 3.150,00 
2.20 Αντιπαγωτικό 200 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1.200,00 
2.21 Παραφλού 800 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5.600,00 

2.22 
Βελτιωτικό πετρελαίου (τεµ. 
250ml) 200 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 1.460,00 

2.23 
Ενισχυτικό αριθµού 
κετανίων (τεµ. 300ml) 200 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 1.700,00 

              

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 156.422,00 

  ΠΟΣΟΝ 155.657,00 765,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

23% 192.399,06 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 + ΟΜΑ∆ΑΣ 2 ΠΡΟ Φ.Π.Α. 796.500,26 

Φ.Π.Α 23% 183.195,06 
  
  
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2  979.695,32 

 
 
 
 



 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

• Τα καύσιµα για την κίνηση των οχηµάτων, καθηµερινά στο πρατήριό 
του, σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του, 

• σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και χρόνο που θα 
καθορίζονται στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, 
εφ’ όσον το πρατήριό του βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 
πέντε (5) χιλιοµέτρων από το χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του 
∆ήµου (Σφαγεία Πολυγύρου), έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή. 

•  Το Πετρέλαιο θέρµανσης εντός δύο ηµερών από την έγγραφη 
παραγγελία από τον επιβλέποντα της σύµβασης στα κτήρια των 
φορέων υλοποίησης της προµήθειας ήτοι: 

 
- Στα κτήρια του ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
- Στα κτήρια του Ν.Π.Ι.∆. “ΚΕ∆ΗΠΟ” 
- Στα κτήρια του Ν.Π.∆.∆. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” 
- Στα κτήρια των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής Α'βάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Πολυγύρου 
- Στα κτήρια των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β'βάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Πολυγύρου 
  

• Τα λιπαντικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο εντός 
 δύο ηµερών από την έγγραφη παραγγελία από τον επιβλέποντα της 
σύµβασης σε χώρο του ∆ήµου που θα του υποδειχτεί. Η παράδοση 
των ποσοτήτων των ειδών θα 
 γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου 
και κατόπιν 
 έγγραφης εντολής του ∆ήµου. 
 

Οι τιµές της µελέτης προέκυψαν : 
Α. Για το πετρέλαιο κίνησης, την αµόλυβδη βενζίνη και για το πετρέλαιο 

θέρµανσης οι ανωτέρω τιµές είναι µέσες τιµές των καυσίµων του 
Παρατηρητηρίου Τιµών & Τιµοληψιών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το ∆ήµο Πολυγύρου στις 17-11-
2014.   

 Β. Για τα λιπαντικά οι ανωτέρω τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που 
έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς 
ατέλεια. 

 
 

Πολύγυρος 19 -12-2014 Πολύγυρος 19 -12-2014 Πολύγυρος 19 -12-2014 
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊσταµένη Τ.Τ.Ε. Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ 
   
   

Θεόδωρος Γούτας  Μαρία Μανίκα Αντώνης Αλεξιάδης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΟΜΑ∆Α 1 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 
 

Α. Καύσιµα 
 

Οι προδιαγραφές των κατωτέρω, καθώς τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά 
τους, καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν προσµίξεις από νερό ή άλλο καύσιµο. 

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Πολυγύρου 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. 

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της υπηρεσίας. 

Επιτρέπεται απόκλιση των χαρακτηριστικών +/- 5% 
 
 
 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 
Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001 σε συνδυασµό µε το Φ.Ε.Κ. 1284/Β/2001. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια 
ταξινοµείται µε CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 09134200-9, µε τίτλο 
«Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
 
Για την αµόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Φ.Ε.Κ. 872/Β/2007 σε συνδυασµό µε το Φ.Ε.Κ. 1284/Β/2001. 
 



 
 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια 
ταξινοµείται µε CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 09132100-4, µε τίτλο 
«Αµόλυβδη βενζίνη». 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Για το πετρέλαιο θέρµανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003. 
 

 
 
 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια 
ταξινοµείται µε CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 09135100-5, µε τίτλο 
«Πετρέλαιο θέρµανσης». 
 
 
ΟΜΑ∆Α 2 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Β.  Λιπαντικά  
 
Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ 
αριθµ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση 
κυκλοφορίας που δίδεται µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων 
λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους. 
Η έγκριση κυκλοφορίας για όσα είδη απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο θα 
κατατίθεται -επί ποινή αποκλεισµού-µαζί µε την προσφορά του 



διαγωνιζοµένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Επίσης ο προµηθευτής θα 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι 
οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές 
της µελέτης.  
Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή, ηµισυνθετικά ή 
συνθετικά και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές µε 
προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά.  
Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισµού-σε 
επίσηµο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο 
ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  
Ο ποιοτικός και δειγµατοληπτικός έλεγχος µπορεί να γίνει κατά την παραλαβή 
των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών.  
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 
µελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει 
το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
 

Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια τύπων λιπαντικών πρέπει να είναι οι 
εξής:  
 
1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W-40 .  

 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ: CI-4, ACEA: E7.  
Συσκευασία των 20 lt 
 

2. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W-40 .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ: CI-4,ACEA: E7.  
Συσκευασία των 20 lt 
 

3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 20W-50 .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ: CI-4, ACEA: E7.  
Συσκευασία των 20 lt 
 

4 . Λιπαντικό βενζινοκινητήρων, SAE 10W-40 .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ACEA : Α3/B3/B4 ΑΡΙ: SL/CF,SM/CF .  
Συσκευασία των 4lt ή 20 lt 
 

5 . Λιπαντικό βενζινοκινητήρων, SAE 15W-40 .  
 



Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ACEA : Α3/B3/B4 ΑΡΙ: SL/CF . 
Συσκευασία των 4lt ή 20 lt 
 

6 . Λιπαντικό βενζινοκινητήρων, SAE 20W-50 .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ACEA : Α3/B3/B4 ΑΡΙ: SL/CF   
Συσκευασία των 4lt ή 20 lt 
 
 

7 . Λιπαντικό γενικής χρήσης, SAE 10W .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
  
ΑΡΙ: CF   
Συσκευασία των 20 lt 
 

8 . Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 10W-30 .  
 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ: GL-4, CF-4 
Συσκευασία των 20 lt 
 

9 . Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 46  
 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 46 
κατά ISO, 
µε άριστες απογαλακτοποιητικές ,αντιαφριστικές , αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο 
δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. 
Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήµατα τα οποία απαιτούν 
υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP . 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
DIN 51524 HVLP, DENISON HF-2 
 Συσκευασία των 20 lt 

 
10 . Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68  

 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 68 
κατά ISO, 
µε άριστες απογαλακτοποιητικές ,αντιαφριστικές , αντισκωριακές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο 
δεν θα 
περιέχει ψευδάργυρο. 
Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήµατα τα οποία απαιτούν 
υδραυλικά 
λιπαντικά τύπου HVLP . 
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  

       DIN 51524 HVLP, DENISON HF-2 



Συσκευασία των 20 lt 
 

11. Λιπαντικό µετάδοσης κίνησης τύπου TC 30 
 Λιπαντικό για βαριά µηχανήµατα εκτός δρόµου που καλύπτουν ανάγκες 

αυτόµατων κιβωτίων, µετατροπέων ροπής και υδραυλικών δικτύων 
µετάδοσης και πέδησης 

      Θα είναι SAE 30 και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές Caterpillar TO-4, 
Allison C-4. 
Συσκευασία των 20 lt 

 
12. Γράσο λιθίου για ρουλεµάν τροχών, εδράνων αξόνων.  

Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
 NLGI - 2  
Συσκευασία των 14 kg 
 

13. Λιπαντικό για αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤF  
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
GM, DEXRON III, Allison C4  
Συσκευασία των 20 lt 
 

14. Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2T  
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ TC, JASO FC, ISO : EGD 
Συσκευασία των 20 lt 
 

15. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 75 W 90  
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ GL-5, 
Συσκευασία των 20 lt 
 

16. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80 W 90  
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
ΑΡΙ GL-5 
Συσκευασία των 20 lt 
 

17. Αντιψυκτικό νερού (συµπυκνωµένο)  
Αντιψυκτικό υγρό για σύστηµα ψύξης αυτοκινήτων  
Συσκευασία των 4 lt ή 20lt 
 

18. Υγρά φρένων DOT 4  
Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
SAE J1704  
Συσκευασία των 0.5 lt ή 1lt 
 

19. Υγρό ψεκασµού πριν από τον καταλύτη SCR συµµόρφωσης στους κινητήρες 
Euro4- Euro5.  

Να καλύπτει τις προδιαγραφές:  
DIN 70070, ISO 22241  
Συσκευασία των 10 lt. 
 



20. Αντιπαγωτικό πετρελαίου 
Αντιπαγωτικό υγρό για προστασία συστήµατος ψύξης κινητήρων 
πετρελαίου, δηλαδή ειδικό πρόσθετο που αποτρέπει το σχηµατισµό 
µεγάλων κρυστάλλων παραφίνης αυξάνοντας την αξιοπιστία το χειµώνα 
Συσκευασία των 0.75 lt ή 1lt 

 
21.Παραφλού 

Αντιψυκτικό υγρό προδιαλυµένο (αραιωµένο) για προστασία συστήµατος 
ψύξης βενζινοκινητήρων 
Συσκευασία των 2 lt ή 4lt 

 
22.Βελτιωτικό πετρελαίου 
 Βελτιωτικό καύσης για κινητήρες βιοντίζελ, δηλαδή ειδικό πρόσθετο µε 

σταθεροποιητές καυσίµου που χρησιµοποιούν αποκλειστικά βιοντίζελ 
 Συσκευασία των 250ml ή η µικρότερη συσκευασία εµπορίου. 
 
23. Ενισχυτικό αριθµού κετανίων 
 Ενισχυτικό πρόσθετο που αυξάνει τον αριθµό κετανίων και εξασφαλίζει 

καλύτερη απόδοση του κινητήρα 
 Συσκευασία των 300ml ή η µικρότερη συσκευασία εµπορίου. 
 
 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), η ανωτέρω προµήθεια 
ταξινοµείται µε CPV υπό τον αριθµητικό κωδικό 24951000-5, µε τίτλο «Γράσα 
και λιπαντικά». 
 
 
 
 
 
 
 

Πολύγυρος 19 -12-2014 Πολύγυρος 19 -12-2014 Πολύγυρος 19 -12-2014 
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊσταµένη Τ.Τ.Ε. Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ 
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