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ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Στυλίδας 

για το έτος 2016. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων για την µέση 

τιµή λιανικής πώλησης στον Νοµό Φθιώτιδας την Παρασκευή 16-10-2015. Οι ποσότητες των 

καυσίµων διαµορφώθηκαν βάσει των πραγµατοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούµενο έτος 

και τυχόν ειδικών προβλέψεων. 

Άρθρο 1ο :  ΚΑΥΣΙΜΑ 

Σύµφωνα µε την αρ. 3/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12-12-

2012(ΦΕΚΑ΄240), δηµοσιεύθηκε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το 

Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: 

«Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 
πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, 
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

Οι αναθέτουσες αρχές - δήµοι, περιφέρειες - οφείλουν εγκαίρως να ζητούν από τα νοµικά 
πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθµισης, τον προγραµµατισµό των αναγκών 
τους για το διάστηµα που θα αφορά η προς κατάρτιση σύµβαση, λαµβάνοντας  υπόψη και τις 
ποσότητες που πιθανόν θα αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς και 
την ανάληψη υποχρέωσης του διατάκτη του Π.∆./τος 113/2010, που θα αντιστοιχεί στη δαπάνη για 
τις προβλεπόµενες ανάγκες του κάθε νοµικού προσώπου.  

Στη συνέχεια, προγραµµατίζουν την προµήθεια τµηµατοποιώντας αυτή κατ΄ είδος και 
χωρικά κατά την κρίση τους, ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος, και δίνοντας δυνατότητα στους 
διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τµήµατα αυτά επιθυµούν. Οι επιτροπές 
διαγωνισµών και αξιολόγησης µπορούν να συγκροτούνται και µε συµµετοχή υπαλλήλων και των 
νοµικών προσώπων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, έκαστο  νοµικό πρόσωπο υπογράφει συµφωνητικό µε τον/τους ανάδοχο/ους, για τα 
είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι΄ αυτό. Η εκτέλεση της σύµβασης κατά το µέρος που 
αφορά το νοµικό πρόσωπό γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του 
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ΕΚΠΟΤΑ για τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα και του Π.∆/τος 118/2007 για τις 
περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα και τα λοιπά ΝΠ∆∆. Οι επιτροπές παραλαβής 
συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες διατάξεις.   

Η διαδικασία  για κάθε προµήθεια ( αποφάσεις και ενέργειες υπηρεσιών, αλλά και οργάνων 
κάθε φορέα), είναι η ακόλουθη: 

-  ο δήµος και τα νοµικά του πρόσωπα, προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας 
ποσότητες για το προς προµήθεια είδος, 

-  συντάσσεται µια ενιαία µελέτη, τµηµατοποιηµένη είτε χωρικά, είτε  κατ΄ είδος κλπ, κατά  
την κρίση τους, 

-  εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήµο και από κάθε νοµικό του 
πρόσωπο, 

-  το διοικητικό συµβούλιο κάθε νοµικού προσώπου, λαµβάνει απόφαση για την έγκριση 
διενέργειας της προµήθειας, στο τµήµα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο 
δήµο, 

-  το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου, έχοντας υπόψη την ενιαία µελέτη, τις αποφάσεις των 
διοικητικών συµβουλίων των νοµικών του προσώπων και τις σχετικές ΠΑΥ, λαµβάνει απόφαση για 
την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας, που αφορά τον ίδιο και τα νοµικά του 
πρόσωπα, 

-  το διοικητικό συµβούλιο κάθε νοµικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί 
στο τµήµα της προµήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήµο, 

-  η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των νοµικών 
προσώπων για τις δικές τους ψηφισµένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τµήµα 
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη µελέτη και καταρτίζει τους όρους της 
διακήρυξης. 

∆ιευκρινίζουµε, πως αν τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου έχουν υπόψη τους τη µελέτη, η 
απόφαση έγκρισης διενέργειας της προµήθειας και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, µπορούν να 
περιλαµβάνονται σε µία απόφαση, προς εξοικονόµηση χρόνου. 

Επίσης κατά το µεταβατικό στάδιο, που διανύουµε, αν ο δήµος ή κάποιο από τα νοµικά του 
πρόσωπα ή ιδρύµατα,  έχει ενεργή σύµβαση έως κάποια χρονική στιγµή εντός του έτους, θα πρέπει 
ο διαγωνισµός να γίνει για τους λοιπούς φορείς που έχουν τρέχουσες ανάγκες, αλλά µε τέτοιο 
τρόπο ώστε την επόµενη φορά να συµβαδίζουν όλοι οι φορείς χρονικά.» 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, µέχρι 31/12/2016 ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της µελέτης. Οι 
ποσότητες και το είδος των καυσίµων που αναλογούν στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας δόθηκαν από 
το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Στυλίδας. 

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 233.500,00 € µε Φ.Π.Α. 
23%, η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Το ζητούµενο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης καθώς και η αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να 
καλύπτεται από τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα ΦΕΚ: 300 τεύχος Β /12-4-2001 και 
426 τεύχος Β/31-3-2000. Πιο συγκεκριµένα: 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. απόφαση  
514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ και 2) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’. 

- Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. Απόφαση  
ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ και 2) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 
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- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 1) στην Υπ. 
απόφαση  467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 
ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β’. 
 

Άρθρο 2ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

- Σχετικά µε την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του 

∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί λάδια τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση των 

οχηµάτων και των µηχανηµάτων του. 

- Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και 

αξιοπιστία και να είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

- Η εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, ευρέως γνωστή και ο 

εκπρόσωπος αυτής θα φέρει επίσηµα έγγραφα της εταιρείας. 

- Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (Β’ εξαµήνου 2015 και 

µετά). Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το 

Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού. 

- Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους 

(διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σηµείο ροής, ανάφλεξης κλπ.)  

- Η παράδοση των προς προµήθεια λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά σε χρόνο και σε ποσότητα που 

θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η προθεσµία ολοκλήρωσης της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) 

έτος από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της µελέτης.  

- Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που  προσφέρει. 

- Ιδιαίτερα σηµειώνεται ότι στοιχείο του φακέλου της τεχνικής περιγραφής, επί ποινή αποκλεισµού, 

θα είναι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, του διαγωνιζοµένου ότι τα λιπαντικά που προσφέρει 

είναι ίδια µε τα περιγραφόµενα στο  άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Στυλίδα,  21 / 10 / 2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Αυγελής Αριστοτέλης 

∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ        

2016 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών. 

β) Το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τµηµατικά 

και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου θα γίνεται είτε από αντλία 

στην έδρα του ∆ήµου, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ επτά ( 7 ) 

χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου. Τα  προς  προµήθεια  λιπαντικά  θα  είναι 

πρωτογενή,  πρόσφατης παραγωγής  (από Β’ εξαµήνου 2015 και µετά).  Κάθε 

προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό 

Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού. Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά 

χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, 

ιξώδες, σηµείο ροής, ανάφλεξης κλπ.). 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 233.500,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

β) Της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

γ) Του Ν. 2286/1995. 

δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
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ε) Το Π∆ 60/07 προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 

γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%),  του προϋπολογισµού 

της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της 

συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης των καυσίµων την 

ηµέρα παράδοσης στο νοµό Φθιώτιδας είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια 

της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Οι τιµές προσφοράς των λιπαντικών παραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των 

καυσίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 

ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίµων. 

Επειδή η παράδοση των ειδών  θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες του ∆ήµου, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοση των 

ειδών. Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 

από την παραλαβή των καυσίµων- λιπαντικών  και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο 

και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 

προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των καυσίµων- λιπαντικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο 

ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε 

πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, ο δήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίµων ή στη 

µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από 

την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο ( 2 ) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε 

ποσότητας καυσίµου. 

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες 

της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ∆ήµου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 

αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε 

είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από τον χώρο εφοδιασµού και την 

αδυναµία του ∆ήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τµηµατική 

παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα του ∆ήµου, είτε από αντλία που θα 

βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ επτά ( 7 ) χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου. Το πετρέλαιο 

θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του ∆ήµου ή σε οποιαδήποτε άλλο δηµοτικό 

κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 

∆ήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 

αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων 

του κάθε είδους καυσίµου.  

Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 

προµήθεια καυσίµων- λιπαντικών είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι 

προσφορές που αναφέρονται µόνο για ένα είδος καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν 

όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Οι προσφορές που αφορούν την προµήθεια των λιπαντικών θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας τους. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

είδος καυσίµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νοµοθεσία. 

Τα προς προµήθεια  λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (Β’ εξαµήνου 

2015 και µετά). Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το 

Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού. 

Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη 

χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σηµείο ροής, ανάφλεξης κλπ.). 
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Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που προσφέρει. 

Ιδιαίτερα σηµειώνεται ότι στοιχείο του φακέλου της τεχνικής περιγραφής, επί ποινή 

αποκλεισµού, θα είναι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, του διαγωνιζοµένου ότι τα λιπαντικά 

που προσφέρει είναι ίδια µε τα περιγραφόµενα στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής. 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 

σχετικές παραγγελίες από το τµήµα προµηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη 

και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 

 

 
 

Ο Συντάξας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 

Αυγελής Αριστοτέλης 
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ        

2016 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείµενο προµήθειας - Προϋπολογισµός 

Οι µέσες τιµές λιανικής πώλησης καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη στις 
16-10-2015 σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Φθιώτιδας είναι: 

ΝΟΜΟΣ 
 

Αµόλυβδη 95 
οκτ. Diesel Κίνησης 

Diesel  
Θέρµανσης Κατ’ 

οίκον 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 1,434 1,123 0,867 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1,165 0,913 0,704 

*Πηγή: http://www.fuelprices.gr/ 

Οι συνολικές ποσότητες και οι αντίστοιχες δαπάνες των υπό προµήθεια καύσιµων και 
λιπαντικών για όλο το ∆ήµο Στυλίδας δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑ∆Α Α' - ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ (1-3) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ  

1 
Αµόλυβδη  
βενζίνη  
95οκτ 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 9.770,06 1,165 11.382,12 

2 Πετρέλαιο  
κίνησης 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 166.074,50 0,913 151.626,02 

3 Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

∆ηµοτικά 
Καταστήµατα και 
Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Στυλίδας 

Λίτρα (lt) 15.012,93 0,704 10.569,10 

ΣΥΝΟΛΟ 173.577,24 

ΦΠΑ 23% 39.922,76 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 213.500,00 
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ΟΜΑ∆Α Β'  - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ (1-11) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ  

1 
Λιπαντικά 

Πετρελαιοκινητήρων 
20W-50  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 190 5,30 1.007,00 

2 
Λιπαντικά 

πετρελαιοκινητήρων 
10W-40 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 154 6,50 1.001,00 

3 
Λιπαντικά 

Πετρελαιοκινητήρων 
15W-40  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 366 5,28 1.932,48 

4 
Βαλβολίνες  

75W-80  
Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 55 5,68 312,40 

5 Βαλβολίνες  
80W-90 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 35 5,80 203,00 

6 Βαλβολίνες  
85W-140 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 35 5,80 203,00 

7 
Βαλβολίνη 

Αυτοµάτων Κιβωτίων 
DEXRON  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 177 7,32 1.295,64 

8 
Λιπαντικά 

Βενζινοκινητήρων 
10W-40  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 60 6,50 390,00 

9 

Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 68 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 1.453 3,66 5.317,98 

10 

Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 46 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 1.150 3,66 4.209,00 

11 
Γράσσο βάσεως 

λιθίου µε πρόσθετα 
υψ. πίεσης 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Κιλά (kg) 48,40 8,03 388,66 

ΣΥΝΟΛΟ 16.260,16 

ΦΠΑ 23% 3.739,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 20.000,00 

Οι τιµές των λιπαντικών συµπεριλαµβάνουν και τα µεταφορικά µέχρι την έδρα του ∆ήµου. 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά είτε για µια από τις 
παραπάνω οµάδες (οµάδα Α ή οµάδα Β) είτε και για τις δύο οµάδες (οµάδα Α και οµάδα Β), 
όχι όµως επιλεκτικά για επιµέρους καύσιµα - λιπαντικά. 

 
Ο Συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος Τ.Υ.∆.Σ. 

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 
 

Αυγελής Αριστοτέλης 
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ        

2016 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Στυλίδας µε ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισµό» 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………...., οδός …………………., 

αριθµός ……, ΑΦΜ………………..., ∆ΟΥ…………………..., τηλέφωνο …………………., fax 

…………….... 

Τα προσφερόµενα είδη είναι από την εταιρεία: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Στυλίδας είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ 
εξαµήνου 2014 και µετά). Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει 
πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού 

 

 
ΟΜΑ∆Α Α' - ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ (1-3) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Αµόλυβδη  βενζίνη 
95οκτ 9.770,06 (lt) 1,165 

…….…..%  
2. Πετρέλαιο  κίνησης 166.074,50 (lt) 0,913 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 15.012,93 (lt) 0,704 
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ΟΜΑ∆Α Β'  - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ (1-11) 

ΟΜΑ∆Α Β'  - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ (1-11) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ  

1 
Λιπαντικά 

Πετρελαιοκινητήρων 
20W-50  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 190   

2 
Λιπαντικά 

πετρελαιοκινητήρων 
10W-40 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 154   

3 
Λιπαντικά 

Πετρελαιοκινητήρων 
15W-40  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 366   

4 
Βαλβολίνες  

75W-80  
Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 55   

5 Βαλβολίνες  
80W-90 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 35   

6 Βαλβολίνες  
85W-140 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 35   

7 
Βαλβολίνη 

Αυτοµάτων Κιβωτίων 
DEXRON  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 177   

8 
Λιπαντικά 

Βενζινοκινητήρων 
10W-40  

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 60   

9 

Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 68 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 1.453   

10 

Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 46 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Λίτρα (lt) 1.150   

11 
Γράσσο βάσεως 

λιθίου µε πρόσθετα 
υψ. πίεσης 

Μηχανήµατα - 
Οχήµατα ∆ήµου Κιλά (kg) 48,40   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

1 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά είτε για µια από τις παραπάνω οµάδες (οµάδα 

Α ή οµάδα Β) είτε και για τις δύο οµάδες (οµάδα Α και οµάδα Β), όχι όµως επιλεκτικά για επιµέρους καύσιµα - 
λιπαντικά. 

2  Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των καυσίµων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιµών 

της µελέτης, αλλά επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στην 
έδρα του ∆ήµου. 

3  Σηµειώνεται ότι η προσφερόµενη τιµή µονάδας  επί των λιπαντικών  περιλαµβάνει και τα έξοδα µεταφοράς για την 

παράδοση των λιπαντικών στην έδρα του ∆ήµου. 
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Αποδέχοµαι δε ότι ο ∆ήµος µπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ή 
τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

 
Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ        

2016 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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. 

1. Βενζίνη Αµόλυβδη 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 
510/2004 ΦΕΚ 872/2007 και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 
τεύχος Β. Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
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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». 

2. Πετρέλαιο κίνησης 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004 
Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 
τεύχος Β. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο 
θέρµανσης. 

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». 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 
Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β,  β)στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 
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τεύχος Β και γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β. ). Το 
καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.) 

 

 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». 

 

4. Λιπαντικά  (CPV 09211000-1) 

 

4.1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 20W-50  

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασµένο για βαριές 
συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικό για χωµατουργικά µηχανήµατα, φορτηγά και λεωφορεία που 
κάνουν µικρές διαδροµές µε µεγάλα φορτία. Πρέπει να εξασφαλίζει άριστη λίπανση και 
απόδοση του κινητήρα, οικονοµία στα καύσιµα και τη συντήρηση.  

Προδιαγραφές ACEA: A3/B3, Α3/Β4, Ε2, Ε4, Ε6, E7, API: CG-4/CF-4/CF/SF κ.λπ. 

 

4.2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 10W-40  

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασµένο για βαριές 
συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικό για χωµατουργικά µηχανήµατα, φορτηγά και λεωφορεία που 
κάνουν µικρές διαδροµές µε µεγάλα φορτία. Πρέπει να εξασφαλίζει άριστη λίπανση και 
απόδοση του κινητήρα, οικονοµία στα καύσιµα και τη συντήρηση.  

Προδιαγραφές: SAE 10W-40, MAT 3521, API CJ-4, ACEA E7/E9, MB-Ap proval 228.31, CUMMINS CES 20081, Cat 
ECF-3/ ECF-2/ECF-1 
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4.3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 15W-40  

Πολυβάθµιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης {SUPER 
HIGH PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά κατασκευασµένο για πετρελαιοκινητήρες, turbo 
intercooler και συµβατικούς µε πρόσθετα που εξασφαλίζουν µεγάλη διάρκεια ζωής στον 
κινητήρα κάτω από τις δυσµενέστερες συνθήκες λειτουργίας 

Προδιαγραφές: API CG4/CF/SH/SJ , ACEA A3-96 , B3-96 , B4-98 .E3 -96 CCMC D5 ,MERCEDES BENZ 28,3/229,1, 
MAN M3275 , VW 501,01/505.00 , VOLVO VDS-2 , ALLISO N C4 , MACK EO-L , MTU OT-2 . 

 

4.4 Βαλβολίνες 75W – 80 

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια ταχυτήτων. 
Κατάλληλη για ιπποειδή γρανάζια, ενισχυµένη µε τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα. 

Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 324N. 

 

4.5 Βαλβολίνες 80W – 90 

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια ταχυτήτων. 
Κατάλληλη για ιπποειδή γρανάζια, ενισχυµένη µε τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα 

 

4.6 Βαλβολίνες 85W – 140 

Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια ταχυτήτων. 
Κατάλληλη για ιπποειδή γρανάζια, ενισχυµένη µε τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα 

 

4.7 Βαλβολίνη Αυτοµάτων Κιβωτίων DEXRON 

Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων ταχύτητας που ελαχιστοποιεί τις τριβές και ο υψηλός 
δείκτης ιξώδους που προσφέρει σταθερότητα σε υψηλές θερµοκρασίες . Κατάλληλο για 
αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων , υδραυλικά τιµόνια και υδραυλικά συστήµατα διεύθυνσης κάθε 
τύπου , όπως επιβατικά , φορτηγά , χωµατουργικά µηχανήµατα κ.λ.π.. 

 

4.8 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W-40  

Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό, ιδανικό για βενζινοκινητήρες καταλυτικούς, 
πολυβάλβιδους, turbo καθώς και πετρελαιοκινητήρες. Εξασφαλίζει την άµεση λίπανση σε 
κάθε σηµείο του κινητήρα. 

4.9 Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωµάτων ISO 68 

Ορυκτέλαια υδραυλικών συστηµάτων υψηλής ποιότητας , ενισχυµένα µε ειδικά 
πρόσθετα για µεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για µηχανήµατα που λειτουργούν σε 
δυσµενείς συνθήκες . 

4.10 Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωµάτων ISO 46 
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Ορυκτέλαια υδραυλικών συστηµάτων υψηλής ποιότητας , ενισχυµένα µε ειδικά 
πρόσθετα για µεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για µηχανήµατα που λειτουργούν σε 
δυσµενείς συνθήκες . 

4.11 Γράσσο βάσεως λιθίου µε πρόσθετα υψ. πιέσεως 

Ιδανικό για λίπανση κάθε τύπου εδράνων ( ρουλεµάν και εδράνων ολίσθησης) που 
λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες και υψηλές θερµοκρασίες (-30 oC έως +130 oC).  

 

Ο ∆ήµος Στυλίδας κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωµα να 
αποστέλλει δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές. 

 

 
 

Ο Συντάξας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 

Αυγελής Αριστοτέλης 
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

Στυλίδα, 21/10/2015 
 
 
 
 

Παπαχρήστου Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ        

2016 

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 52/2015  
ΧΡΗΣΗ : 2016 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Στυλίδας είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων, 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ µε αρ. 
510/2004 (ΦΕΚ 872 Β/2007) και της 
ΚΥΑ µε αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 
Β/2004). Σε καµιά περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη 
super ή νερό ή πετρέλαιο. Η 
αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα 
µε τις κρατικές προδιαγραφές 
(ΕΛ.∆.Α.). 

ΝΑΙ 
  

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της ΚΥΑ µε αρ.  514/2004 (ΦΕΚ 1490 
Β/2006) και της ΚΥΑ µε αρ. 291/2003 
(ΦΕΚ 332 Β/2004). Το πετρέλαιο 
κίνησης DIESEL πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
από νερό και φυσικά σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

ΝΑΙ 
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3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της ΚΥΑ µε αρ. Αριθ. 467/2002 (ΦΕΚ 
1531 Β/2003), της ΚΥΑ 468/2002 
(ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ µε 
αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004). Το 
καύσιµο πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 
(νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.) 

ΝΑΙ 
  

 

 

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ 
εξαµήνου 2015 και µετά). Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει 
πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής αποκλεισµού. 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Λιπαντικά 
Πετρελαιοκινητήρων 

20W-50 

 

Προδιαγραφές ACEA: A3/B3, 
Α3/Β4, Ε2, Ε4, Ε6, E7, API: CG-

4/CF-4/CF/SF κ.λπ. 

ΝΑΙ 
  

2 Λιπαντικά 
πετρελαιοκινητήρων 

10W-40 

 

Προδιαγραφές: SAE 10W-40, 
MAT 3521, API CJ-4, ACEA 
E7/E9, MB-Approval 228.31, 

CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3/ 
ECF-2/ECF-1 

ΝΑΙ 
  

3 Λιπαντικά 
Πετρελαιοκινητήρων 

15W-40 

 

Προδιαγραφές: API 
CG4/CF/SH/SJ , ACEA A3-96 , B3-

96 , B4-98 .E3-96 CCMC D5 
,MERCEDES BENZ 28,3/229,1, 

MAN M3275 , VW 501,01/505.00 , 
VOLVO VDS-2 , ALLISON C4 , 

MACK EO-L , MTU OT-2 . 

ΝΑΙ   

4 Βαλβολίνες 
75W-80 

Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-
2105D, MAN 324N. 

ΝΑΙ 
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5 Βαλβολίνες 
80W-90 

 

Προδιαγραφές: SAE 80W-90, API 
GL 5, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 

07A, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D 
Performance 

ΝΑΙ   

6 Βαλβολίνες 
85W-140 

 

Προδιαγραφές: SAE 85W-140, 
API GL 5, NH 524 A, ZF TE-ML 
05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 

21A, MIL-L-2105 D Performance 

ΝΑΙ   

7 
Βαλβολίνη 
Αυτοµάτων 
Κιβωτίων 
DEXRON 

 

Προδιαγραφές: GENERAL 
MOTORS DEXRON IID and IIIG , 

FORD ΄S MERCON , ALLISON C-4 
MERCEDES BENZ SHEET 236.1 , 

ZF TE-ML 09/11/14 , VOITH . 

ΝΑΙ   

8 Λιπαντικά 
Βενζινοκινητήρων 

10W-40 

 

Προδιαγραφές: API SL/CF,ACEA 
A3/B3/B4, VW 500.00/505.00, 

MB229.31, BMV Longlife 04, GM 
Dexos 2  

ΝΑΙ   

9 
Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 68 

 

Προδιαγραφές: DIN 51524 , part 2 
and 3 HLP , SEB 181 222 , 

ANFOR NF E48-603 , VDMA 
24318 , CETOR RP91H , VICKERS 

M-2950-S and I-286-S .  

ΝΑΙ   

10 
Λιπαντικά 
υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

ISO 46 

 

Προδιαγραφές: DIN 51524 , part 2 
and 3 HLP , SEB 181 222 , 

ANFOR NF E48-603 , VDMA 
24318 , CETOR RP91H , VICKERS 

M-2950-S and I-286-S .  

 

ΝΑΙ   

11 Γράσσο βάσεως 
λιθίου µε πρόσθετα 

υψ. πίεσης 

 

Προδιαγραφές : DIN 51825 KP/K– 
30, ASTM  LB/GB/ΦΕΚ 122/7-2-
2001, ISO 6743, ISO L-XCCFB 

ΝΑΙ   

 

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη διακήρυξη. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι είναι 
υποχρεωτικό τα προσφερόµενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη 
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίµων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις 
αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή, σε πιο από τα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει µε την προσφορά 
του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις ζητούµενες από την παρούσα 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 

 

 

 


