ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων125 &Φιλαδελφείας
Τ.Κ.:16122
Τηλ: 2132010738
Fax: 210 7292621
E-mail:skontog@kessariani.gr
Πληροφορίες: Κοντογιάννης Στέφανος

Προς: ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α1 + ΟΜΑ∆Α2 + ΟΜΑ∆Α 3

114.012,00€

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.)

27.362,88€
141.374,88€

Περιλαµβάνονται:
1. Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές
2. Συνολικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών, για
τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης».
3. Αναλυτικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών, για
τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής.
4. Αναλυτικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών, για
τις ανάγκες του του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης».∆ήµου Καισαριανής.
5. Τιµολόγιο µελέτης
6. Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης.

CPV 09134100-8
CPV 09135100-5
CPV 09132100-4
CPV 09211000-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.:16122
Τηλ: 2132010738
Fax: 210 7292621
E-mail:skontog@kessariani.gr
Πληροφορίες: Κοντογιάννης Στέφανος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ».
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης,
αµόλυβδης βενζίνης καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων του
∆ήµου Καισαριανής, θέρµανσης των ∆ηµοτικών κτιρίων συµπεριλαµβανοµένων των
κτηριακών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής καθώς και τις
ανάγκες θέρµανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης».
Ο διαγωνισµός για την προµήθεια θα διεξαχθεί µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από
το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Τα καύσιµα θα είναι απαλλαγµένα από άλλες προσµίξεις όπως νερό ή φυτικά.
Σε καµιά περίπτωση δεν θα υπάρχει ανάµιξη αµόλυβδης βενζίνης µε απλή βενζίνη ή άλλα
καύσιµα.
Τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια ώστε να ελεγχθεί τόσο η
ποιότητα όσο και αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές.
Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις:
•
•
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 141.374,88€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Ο προϋπολογισµός των οµάδων 1 & 2 της µελέτης
(Πετρέλαιο κίνησης - θέρµανσης και βενζίνη) έγινε σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. Πρωτ.
109109-16-10-2020 Ηµερήσιο ∆ελτίο Επισκόπησης Τιµών Υγρών Καυσίµων του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τις µέσες τιµές λιανικής πώλησης για τον
νοµό Αττικής χωρίς ΦΠΑ της 15/10/2019 και συγκεκριµένα:
Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.: 1,121 €/λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. και 1,391€ µε Φ.Π.Α. 24%.
Πετρέλαιο Κίνησης: 0,891 €/λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. και 1,1048€ µε Φ.Π.Α. 24%.
Πετρέλαιο Θέρµανσης : 0,625 €/λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. και 0,775€ µε Φ.Π.Α. 24%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑ∆Α 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Όλα τα παραπάνω είδη υγρών καυσίµων θα συµφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις
κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων και θα ανταποκρίνονται
τουλάχιστον στα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από τα σχετικά ΦΕΚ και
όποιες νεότερες τροποποιήσεις τους σύµφωνα πάντοτε µε τις κρατικές Προδιαγραφές των
Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων:
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται :
1. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 1149 Β’/2004
2. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 332 Β’/2004
3. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β’/2010
4. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
5. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β’/2006
Οι προδιαγραφές ως αναφέρονται στην νοµοθεσία καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις
οποίες πρέπει να πληρεί το πετρέλαιο κίνησης , το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel . Ειδικότερα το πετρέλαιο κίνησης θα είναι
µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό , διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε
ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανώτατού Χηµικού
Συµβουλίου 514/2004 « Καύσιµα Αυτοκινήτων – Πετρέλαιο Κίνησης – Απαιτήσεις και
Μέθοδοι ∆οκιµών». Οι εν λόγω υδρογονάθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή
προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε αναλογίες , ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι
της παραπάνω απόφασης . Γενικότερα οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω
απόφαση .
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φυσικό χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή
ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης
, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου αναγράφονται στην
ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται :
1. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β’/2003
2. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 468/2003, ΦΕΚ 1273 Β’/2003
3. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β’/2007
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες

εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου.
Ειδικότερα , το πετρέλαιο θέρµανσης θ αείναι µίγµα υδρογονοαθράκων καθαρό, διαυγές
και δεν θα περιέχει νερό , ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002. «
Προδιαγραφές και µέδοθοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως». Οι εν λόγω
υδρογονάθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα
αυτών σε τέτοιες αναλογίες , ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης .
Γενικότερα οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124,
όπως περιγράφεται στην 468/2003 « ∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης
πετρελαίου θέρµανσης» απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου» σε ποσοστό 6
χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο πετρελαίου . Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου
θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση. Η ένταση του
χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No3 έως ASTM No5.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης ,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου αναγράφονται στην
ανώτερω ισχύουσα νοµοθεσία.

ΟΜΑ∆Α 2. ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ
Η αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές όπως ορίζονται :
1. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β’/2004
2. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β’/2005
3. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β’/2010
4. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
5. Στην Κ.Υ.Α Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β’/2007
Οι προδιαγραφές ως αναφέρονται στην νοµοθεσία καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις
οποίες πρέπει να πληροί η αµόλυβδη βενζίνη . η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
στους διαφόρους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε
αµόλυβδη βενζίνη . Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την
προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας . Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της
σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε
ποσοστό 3 χιλιόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός
της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.
Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η
χρήση προσθέτων . Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και τους κινητήρες Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιριών εµπορίας
πετρελαίων , όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα τους για τον σκοπό για τον οποίο
προορίζονται .

Για την προστασία τους συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η
προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισµό της
οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης , η οξύτητα της χρησιµοποιούµενης αιθανόλης. ∆εν θα
πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m όταν ελέγχεται σύµφωνα µε την µέθοδο ASTM
1613/1991.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης σύµφωνα
µε τις αποφάσεις του ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου αναγράφονται στην ανωτέρω
ισχύουσα νοµοθεσία .

ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Εκτός από τη προµήθεια καυσίµων η οποία θα εκτελεσθεί όπως ως άνω περιγράψαµε, µε
την παρούσα θα πραγµατοποιήσουµε και την προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα του
∆ήµου.
Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιακών οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε συσκευασίες µε δυνατότητα
σφράγισης και µετά το άνοιγµά τους , χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόµενο τους .
Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα
ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα µε το κάτωθι νοµικό πλαίσιο 1) Κ.Υ.Α. A2-3391/09
(ΦΕΚ 1388 Β/13-7-2009): «Αγορανοµικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριµένα τα
κάτωθι άρθρα: άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών µηχανών
εσωτερικής καύσεως», άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιµοκαταλόγων χονδρικής πώλησης
ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µηχανηµάτων
κ.λ.π.» σε συνάρτηση µε το άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του.
άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών». Τα
λιπαντικά θα έχουν προδιαγραφές σύµφωνα µε τις ΚΥΑ ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β/2005)
για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης, ΚΥΑ ΑΧΣ 350/2012 (ΦΕΚ 2988/Β/2013),
ΚΥΑ ΑΧΣ 12/1995 (ΦΕΚ 471/Β/1995) για τις βαλβολίνες , Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ
43Β/3.2.1982) για τα υγρά φρένων, της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ
48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ
122Β/7.2.2001) για τα γράσα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Επίσης οι προσφέροντες απαιτείται να είναι πιστοποιηµένοι ως ακολούθως:
ISO 9001:2015 ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ISO 50001:2018 ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ISO14001:2015 ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΗSAS 18001:2007 ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές θα είναι ως ακολούθως :
1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.
100% συνθετικής τεχνολογίας υπερύψηλής
απόδοσης σχεδιασµένο για λίπανση
πετρελαιοκινητήρων το οποίο παρέχει αυξηµένη προστασία του κινητήρα , οικονοµία
καυσίµου και µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Να καλύπτει τις προδιαγραφές :
ACEAΕ6/Ε7/Ε9 APICI-4
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.
Ηµισυνθετικό λιπαντικό ιδανικό για βενζινοκινητήρες καταλυτικούς πολυβάλβιδους ,
turbo. Να καλύπτει τις προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, , VW501.01/505.00
Συσκευασία : ∆οχείο 20 λίτρων.
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W-30 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100% συνθετικό λιπαντικό υψηλών απαιτήσεων ειδικά σχεδιασµένο για λίπανση
τελευταίας γενιάς πετρελαιοκινητήρων Euro 6 µε συστήµατα επεξεργασίας καυσίµων (
DPF, DOC, CRT, SCR) για µεγάλα διαστήµατα αλλαγής και οικονοµίας καυσίµου (fuel
economy). Να καλύπτει τις προδιαγραφές : API CJ-4/CI-4+/CI-4 , ACEA E9/E7/E6,
Mercedes Benz 228.51 / 228.5, MAN M 3677 / M 3477 / M 3271.1, MTU Type 3.1, DAF
Extended Drain, Volvo VDS-4
Συσκευασία : ∆οχείο 20 λίτρων
4. ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ Μ68
Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγµένα ψευδαργύρου και χλωρίου για
υδραυλικά συστήµατα που λειτουργούν σε πολύ δυσµενείς συνθήκες. Να καλύπτει τις
προδιαγραφές : DIN51524 PART2 HLP, AFNORNFE 48-603 HM .
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF DX III .
Λιπαντικό υψηλής απόδοσης αυτόµατων συστηµάτων µετάδοσης , κατάλληλο για χρήση
σε αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων , σε συστήµατα διεύθυνσης υδραυλικής υποβοήθησης και
σε άλλες εφαρµογές. Να καλύπτει τις προδιαγραφές : DEXRON IIH,III-G,III-FIII-D, CAT
TO-2, ALLISON C4,ZF TE-ML09/11/14.
Συσκευασία : ∆οχείο 20 λίτρων.
6. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90
100% συνθετική πολύτυπη βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων , διαφορικών αυτοκινήτων
και φορτηγών. Παρέχει ισχυρή προστασία και λίπανση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και
στροφών , διατήρηση ρευστότητας σε χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες εύκολη και
αθόρυβη αλλαγή των ταχυτήτων , οικονοµία καυσίµου , καθώς και µεγάλα διαστήµατα
αλλαγής. Να καλύπτει τις προδιαγραφές : APIGL-4/GL-5, APIMT-1, MIL-PRF-2105E,
MAN3343SL, ZFTE-ML 02B, 02B, 05B, 07A, 08A, 12B, 16F, 17F (σε δοχείο των 20
λίτρων).
7. ΓΡΑΣΟ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ
NLGI Cl 2. With EP additives
Συσκευασία: ∆οχείο των 20 λίτρων.

8. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ ΣΠΡΕΙ (των 400 ml)
Σπρέι αντισκωριακό , λιπαντικό και αφυγραντικό για βίδες , παξιµάδια , µπουλόνια και
κολληµένους µηχανισµούς.
Συσκευασία : Τεµάχιο 400ml.
9. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
Συµπυκνωµένο (100%) αντιψυκτικό – αντιθερµικό υγρό για κλειστά κυκλώµατων ψύξης
οχηµάτων. Σε αναλογία αραίωσης 50% να εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία έως – 35ο
C περίπου .Να παρέχει άριστη αντισκωρική προστασία να βελτιώνει τη απαγωγή
θερµότητας από τον κινητήρα και προστατεύει από τον βρασµό το καλοκαίρι . Σύµφωνα
µε BS 6580, AFNOR R15-601.
Συσκευασία : ∆οχείο 4 λίτρων.
10. ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ .
Ειδικό γράσο λιθίου πολλαπλής χρήσης εµπεριέχει αντισκωριακά , αντιξειδωτικά και
πρόσθετα
υψηλών πιέσεων. Να καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51825 KP2K-30,
ISO LB/GB.
Συσκευασία : ∆οχείο 20 κιλών.
11. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων , πολύ υψηλής απόδοσης , για όλους του τύπους
φρένων . Να καλύπτει τις προδιαγραφές FMVSS No 116, DOT 4, SAE J1704, ISO 4925
Class 4.
12. AD BLUE
Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυµα ουρίας, το οποίο χρησιµοποιείται ως πρόσθετο
µείωσης οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) για κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς
EURO IV, V (και µελλοντικώς EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα
καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction)., Θα πρέπει
να σύµφωνο την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 22241, DIN 70070.
Συσκευασία : ∆οχείο 20 λίτρων.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»

ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α
1
2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πετρέλαιο Κινησης CPV
09134100-8
Πετρέλαιο Θέρµανσης CPV
09135100-5

ΣΥΝΟΛΟ

Litr.

85.000

0,891

75735,00

Litr.

23.000

0,625

14375,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 90.110,00
Φ.Π.Α 24% 21.626,40
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 111.736,40
ΟΜΑ∆Α 2. ΒΕΝΖΙΝΗ
Α/Α
1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βενζίνη Αµόλυβδη
09132100-4

CPV

Litr.

14.000

1,121

ΣΥΝΟΛΟ
15694,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 15.694,,00
Φ.Π.Α 24% 3.766,56
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 19.460,56
ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 (
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Litr.

410

5,10

ΣΥΝΟΛΟ
2091,00

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CPV
09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W -40 (
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV
09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W-30
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
CPV 09211000-1
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ
68
CPV
09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF DX III CPV
09211000-1
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
75W/90
CPV
09211000-1
Γράσο αυτολίπανσης
NLGI Cl.2 with EP additives
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ
CPV 09211000-1
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟΠΑΡΑΦΛΟΥ
CPV
09211000-1
ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ CPV
09211000-1
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ CPV
09211650-2
AD BLUE CPV 24957000-7

Litr.

100

4,90

490,00

Litr.

20

7,50

150,00

Litr.

420

2,90

1218,00

Litr.

40

4,80

192,00

Litr.

20

7,80

156,00

ΚΙΛΟ

20

5,10

102,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

4,50

54,00

Litr.

100

3,00

300,00

ΚΙΛΟ

60

5,50

330,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

2,50

125,00

Litr.

2.000,00
1,50
3000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 8.208,00
Φ.Π.Α 24% 1.969,92
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10.177,92

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1+ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.)
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

114.012,00€
27.362,88€
141.374,88€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων125 &Φιλαδελφείας
Τ.Κ.:16122
Τηλ: 2132010738
Fax: 210 7292621
E-mail:skontog@kessariani.gr
Πληροφορίες: Κοντογιάννης Στέφανος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 09134100-8)

Litr.

85.000

0,891

75735,00

2

Πετρέλαιο Θέρµανσης ( CPV 09135100-5)

Litr.

17.000

0,625

10625,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1

86.360,00

Φ.Π.Α 24%

20.726,40

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

107.086,40

ΟΜΑ∆Α 2. ΒΕΝΖΙΝΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Βενζίνη Αµόλυβδη (CPV - 09132100-4)

Litr.

14.000

1,121

15.694,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2

15.694,00

Φ.Π.Α 24%

3.766,56

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

19.460,56

ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 ( ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CPV 09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W -40 ( ΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W-30 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68
CPV 09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF DX III CPV 09211000-1

6

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90
CPV 09211000-1

1
2
3
4

7
8

Γράσο αυτολίπανσης
NLGI Cl.2 with EP additives
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ
CPV 09211000-1

10

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ- ΠΑΡΑΦΛΟΥ
CPV 09211000-1
ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ CPV 09211000-1

11

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ CPV 09211650-2

12

AD BLUE CPV 24957000-7

9

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Litr.

410

5,10

2091

Litr.

100

4,90

490,00

Litr.

20

7,50

150,00

Litr.

420

2,90

1218

Litr.

40

4,80

192,00

Litr.

20

7,80

156,00

ΚΙΛΟ.

20

5,10

102,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

4,50

54,00

Litr.

100

3,00

300,00

ΚΙΛΟ

60

5,50

330,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

2,50

125,00

Litr.

2.000,00

1,50

3000,00

Προϋπολογισµός: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3

8.208,00

Φ.Π.Α 24%

1.969,92

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

10.177,92

110.262,00€
26.462,88€
136.724,88€
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Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων125 &Φιλαδελφείας
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»

ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV - 09135100-5)

Litr.

6.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)
0,625

ΣΥΝΟΛΟ
3750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1

3750,00

Φ.Π.Α 24%

900,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ

4650,00

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»

ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πετρέλαιο Κίνησης
CPV 09134100-8
2 Πετρέλαιο Θέρµανσης
CPV 09135100-5
1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Litr.

1

0,891

Litr.

1

0,625

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Litr.

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ €

ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βενζίνη Αµόλυβδη
CPV 09132100-4

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ €

1,121

ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 ( ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CPV 09211000-1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W -40 (
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
CPV 09211000-1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

Litr.

1

5,10

Litr.

1

4,90

3

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W-30 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1

Litr.

1

7,50

4

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68
CPV 09211000-1

Litr.

1

2,90

5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF DX III

Litr.

1

4,80

6

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90
CPV 09211000-1

Litr.

1

7,80

7

Γράσο αυτολίπανσης
NLGI Cl.2 with EP additives

Litr.

1

5,10

8

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ
CPV 09211000-1

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

4,50

9

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ- ΠΑΡΑΦΛΟΥ
CPV 09211000-1

Litr.

1

3,00

10

ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ CPV 09211000-1

ΚΙΛΟ

1

5,50

11

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2,50

12

AD BLUE

Litr.

1

1,50

CPV 09211000-1
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»
Άρθρο 1. Αντικείµενο της Προµήθειας.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης,
πετρελαίου θέρµανσης, αµόλυβδης βενζίνης καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες
κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Καισαριανής,
θέρµανσης των ∆ηµοτικών κτιρίων συµπεριλαµβανοµένων των κτηριακών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής καθώς και τις ανάγκες
θέρµανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». Η
προµήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 141.374,88€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικονοµικών ετών 2021 &
2022. Ο διαγωνισµός για την προµήθεια θα διεξαχθεί µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό
µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Άρθρο 2. Συµβατικά στοιχεία.
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
•
Η ∆ιακήρυξη.
•
Η εγκεκριµένη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (που περιλαµβάνει τη
συγγραφή υποχρεώσεων, το τιµολόγιο µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον
προϋπολογισµό της προµήθειας και την τεχνική περιγραφή).
•
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 3. Νοµικό πλαίσιο.
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4. Υπογραφή σύµβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε χρηµατικό ποσό αριθµητικώς και
ολογράφως
σε ευρώ που ανέρχεται στο 1% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της οµάδας/ οµάδων για τις οποίες υποβάλει την
προσφορά του άνευ Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα εντός (10) δέκα ηµερών από
την σχετική πρόσκληση, για υπογραφή σύµβασης, καταθέτοντας την προβλεπόµενη

εγγυητική καλής εκτέλεσης.
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
Άρθρο 5. Προσφορά – Τιµές – Τεχνική & Επαγγελµατική Ικανότητα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ
και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν
προσφορά για το σύνολο µίας ή περισσότερων ΟΜΑ∆ΩΝ της παρούσας
προµήθειας.
∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της συνολικής
προµήθειας κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ ή για ένα µόνο είδος καυσίµου της ΟΜΑ∆ΑΣ 1
(Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης).
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν
τελικά την παρούσα προµήθεια για καθεµία από τις προς προµήθεια οµάδες ειδών,
θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα:
• Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης,
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης για τον νοµό
Αττικής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης αυτών (οµάδα 1,2). Το
προσφερόµενο ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
5% της ας άνω προσδιοριζόµενης τιµής ( άρθρο 63 Ν. 4257/14)
• Την χαµηλότερη στο σύνολο των ειδών της προµήθειας των λιπαντικών
(οµάδα 3) .
Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις

των ΟΜΑ∆ΩΝ 1 (Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης) και 2 (Βενζίνη) ή οι τιµές
µονάδας, για την περίπτωση της ΟΜΑ∆ΑΣ 3 (Λιπαντικά), της προσφοράς των
προµηθευτών θα παραµένουν σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη
σύµβαση για την παρούσα προµήθεια.
Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς συµβάσεις
αναλόγου αντικειµένου κατά τα έτη 2019-2018. Ως αποδεικτικό µέσο θα πρέπει να
προσκοµίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις αναθέτουσες αρχές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για δέκα (10) µήνες.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης.
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

Άρθρο 6. Παράδοση των υλικών.
1. Για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης).
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούµενες ποσότητες πετρελαίου
κίνησης και θέρµανσης, σε χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του ∆ήµου
Καισαριανής που θα υποδείξουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου ή του Ν.Π.∆.∆.
«Λεωνίδας Μανωλίδης».
2. Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
3. Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός 48 ωρών από την ώρα παραγγελίας,
κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής ή το αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του Ν.Π.∆.∆.
«Λεωνίδας Μανωλίδης».
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη
παράδοση των καυσίµων, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια
εργάσιµη ηµέρα πριν, τις αρµόδιες υπηρεσίες.
5. Η αδυναµία εξυπηρέτησης-παράδοσης καυσίµων δεν µπορεί να ξεπερνάει τις τρεις
φορές το µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά
µήνα, ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην επιβολή των προβλεπόµενων από το Νόµο
ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
6. Σαν χρονικό διάστηµα παράδοσης ορίζεται όλο το έτος, εφ’ όσον υπάρχει η
αντίστοιχη ζήτηση από το ∆ήµο. Ο ανεφοδιασµός-παράδοση καυσίµων γίνεται κατά
κανόνα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες κατά προτίµηση από τις 07:00-13:00.
7. Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει κανονικά
την υπηρεσία µε καύσιµα.
2. Για την ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη).
1. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει πάντοτε και έγκαιρα τις απαιτούµενες ποσότητες
καυσίµων προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του

∆ήµου. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση απεργιών.
2. Η παραλαβή θα γίνεται στο πρατήριο του προµηθευτή κατόπιν δελτίου εντολής
καυσίµων ανά όχηµα το οποίο εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του
∆ήµου Καισαριανής.
3. Για λόγους εξοικονόµησης χρόνου και κόστους, θα πρέπει η έδρα του αναδόχου να
βρίσκεται σε ακτίνα το ανώτερο 5 km από το χώρο του αµαξοστασίου του ∆ήµου
Καισαριανής (Τέρµα Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως).
3. Για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά).
1. Η προµήθεια µπορεί να γίνει είτε τµηµατικά είτε καθ’ όλον. Η αποστολή αυτής θα
γίνεται σε χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της,
κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών και εντός δέκα εργασίµων (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
παραγγελίας.
2. Τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Άρθρο 7 .Προδιαγραφές υλικών.
Τα καύσιµα, θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών
∆ιυλιστηρίων, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
Σε περίπτωση που τα καύσιµα και λιπαντικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί, ο ∆ήµος επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του απέναντι στον
προµηθευτή, µηδέ της έκπτωσης αποκλεισµένης.
Βλάβες σε οχήµατα, που αποδεδειγµένα οφείλονται στη µη τήρηση των προδιαγραφών
ποιότητας των καυσίµων και λιπαντικών, βαραίνουν τον υπαίτιο ανάδοχο µε το κόστος
της αποκατάστασης τους.
Άρθρο 8. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποστέλλει δείγµατα για έλεγχο ποιότητας στο
Χηµείο του Κράτους ή άλλα εγκεκριµένα ιδρύµατα.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της ποιότητας των
παραδοθέντων καυσίµων µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Το κόστος των ελέγχων θα
βαρύνει τον ανάδοχο. Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια των παραδόσεων –
παραλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει δείγµα για ανάλυση στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους.
Άρθρο 9.Παραλαβή.
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη
µερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών.
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από
της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Καισαριανής δικαιούται να προβεί στην

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον
πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Ο ∆ήµος ή το Ν.Π.∆.∆. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων
των καυσίµων που αναφέρονται στον προϋπολογισµό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες
του αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας.
Άρθρο 10. Πληρωµή.
Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα
υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή των τιµολογίων στην υπηρεσία.
Με την υποβολή των τιµολογίων, ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να επισυνάπτει τα
ηµερήσια δελτία πιστοποίηση τιµών του Παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων του
Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης. Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται
στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις.
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