
1 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

TMHMA ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ    30/2017 
 

ΣΙΣΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ Ν.Π. ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 235.368,12 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%)   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

TMHMA ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

<<Πξνκήζεηα  Τγξώλ θαπζίκωλ θαη 
ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε νρεκάηωλ θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ 
Ν.Π. ηνπ γηα έηνο 2018 >> 

  

Αξ. Μειέηεο : 30/2017 

                                                  

 

 

                ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Απηή ε πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο κε 
αλνηρηό δηαγωληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηα νρήκαηα - 
κεραλήκαηα (Diesel, βελδίλε Ακφιπβδε) θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ : 

1.  Σν Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  θαη άιιεο δηαηάμεηο» ην κέξνο Β΄ 
άξζξν 14 θαη 15, 

2. Σν Ν. 4412/2016/η.Α’/ 147 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ» 

3. Ο Ν. 3463/2006 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ" φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηζρχεη ή ηξνπνπνηείηαη. 

4. Ο N. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» απφ ηεο ηζρχο ηνπ. 

5. Σνλ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/15-9-2011) «Πεξί ζχζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ. 

6. Σνλ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

7. Ο Ν.3548/07 πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ 3 ηνπ ΤΠΔ κε αξηζκφ πξ. 11543/26-3-2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν  
πκβαηηθά ηνηρεία 
 
ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. Η κειέηε  
β. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
γ. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 
δ. Η πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ αλαζέηεη ε πξνκήζεηα (ηερληθή & νηθνλνκηθή ) 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 
Πξνϋπνινγηζκόο – Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο    
 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 235.368,12 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε 
αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο εθαηφ ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε εκεξήζηα 
ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.) γηα ην Πεηξέιαην θαη ηελ Βελδίλε είηε γηα ην ζχλνιν ηεο 
θάζε νκάδαο, είηε γηα ηελ θάζε νκάδα ρσξηζηά.  

Η  δαπάλε ησλ 183.630,36 € ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 10-6643.002, 70-6643.003, 
10-6641.002, 20-6641.002, 25-6641.002, 30-6641.002, 35-6641.002, 10-
6641.003, 20-6641.003, 25-6641.003, 30-6641.003 & 35-6641.003 ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ. To ππφινηπν 
πνζφ ζα βαξχλεη ην Ν.Π. «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Φ», ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηεο Α’ θαη Β’ ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ.  

   

ΑΡΘΡΟ 4ν 
Σξόπνο δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ  
 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο 
ηνπ θάζε θνξέα, ε νπνία ζα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ  θαη ησλ εηδψλ ηεο θάζε 
νκάδαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε κειέηε. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Αλάζεζε – Αλαθνίλωζε πξνκήζεηαο  
 

α. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. 

β. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε αλάζεζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Τπνγξαθή ζύκβαζεο  
Ο πξνκεζεπηήο πνπ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο πνπ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα δελ πξνζέιζεη 
κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία  λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  
ύκβαζε 
 

Έθαζηνο απφ ηνπο κεηνδφηεο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 
ππνγξάθεη επηκέξνπο ζπκβάζεηο κε ηνπο θνξείο γηα ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θαηαθπξψζεθε. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχληαμή ηεο γίλεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε 
απνδεθηή απφ ην Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. 

Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

- Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

- Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. 

- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

- Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

Οη ζπκβάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 
ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ : 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ 
επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 
Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Η δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο 31/12/2018. Οη 
Φνξείο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε πξνκήζεηα, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα  παξαηείλνπλ θαη κε 
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ηελ 
ηζρχ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, γηα δχν (2) ην πνιχ κήλεο, ή θαη κέρξη ηελ αλαθήξπμε 
λένπ κεηνδφηε θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ δηκήλνπ, (Πξάμε VΙ ηκήκαηνο 24/2003, Πξάμε Σ΄ 
Κιηκαθίνπ 118/2005, Πξάμεηο 129/2006, 14, 34, 69, θαη 99/2010, Απφθαζε VΙ ηκήκαηνο 
3037/2010 ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ), ζην κέηξν θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη :  

α) Γελ ζα ππάξμεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο παξάηαζεο ππέξβαζε ησλ αλά είδνο πνζνηήησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη θαηαθπξψζεθαλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 
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β) Η παξάηαζε ζα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο κε απηέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη 

γ) Η παξάηαζε δελ ζα αληίθεηηαη ζε εηδηθή αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο 
ηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 
Σόπνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο 
 

Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ θνξέσλ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη φισλ ησλ εηδψλ ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζηνλ ηφπν 
θαη ζην ρξφλν πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 
πξνκήζεηαο, λα εθνδηάζεη ην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα άκεζα κε ηελ 
παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ σο εμήο: 

1. Όζνλ αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζα παξαδίδεηαη ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ,  ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ (παηδηθνί ζηαζκνί, σδείν, θηιαξκνληθή, ΚΗΦΗ) θαη ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ αληίζηνηρα, πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 
ζηνλ αλάδνρν. Η ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε 
ακφιπβδε ζα γίλεηαη  εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ, έηζη ψζηε 
λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο αλεθνδηαζκνχ θαη ε έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή ζε 
ζρέζε κε ηε ζέζε εθνδηαζκνχ λα είλαη φλησο ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν θαη ηα 
λνκηθά ηνπ πξφζσπα . Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, γηα φια ηα 
πγξά θαχζηκα, ηηο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο. 

2. Όζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά ε παξάδνζή ηνπο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζα δηεπθξηλίδεηαη ηφζν ην είδνο ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο φζν 
θαη ν επηκεξηζκφο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα. Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο, ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. 

3. Γεληθά φια ηα πγξά θαχζηκα ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 
ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 
πξνζψπσλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, γηα κελ 
ηα θαχζηκα κία (1) εξγάζηκε εκέξα, γηα δε ηα ιηπαληηθά ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα, θαη' ειάρηζηνλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ παξαιαβή πιηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη 
ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο απφ απηνχο, ηφηε απηά δελ ζα παξαιεθζνχλ, θαη ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ηεο πξνζθνξάο, εθηφο αλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 
αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ησλ θνξέσλ, ηα πιηθά θξηζνχλ θαηάιιεια θαη δχλαηαη λα 
παξαιεθζνχλ. 

ηελ πεξίπησζε  θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή - εθ' φζνλ απαηηεζεί - ε αληηθαηάζηαζή 
ησλ κε άιια πνπ λα πιεξνχλ επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ν 
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ζην κεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ, ν 
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πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ 
πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

 

ε πεξίπησζε απεξγίαο, ε παξάδνζε ζα γίλεηαη κε βπηηνθφξν ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηα 
ακαμνζηάζηα ηνπ Γήκνπ. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 
παξαιήπηε –θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζαξίδνληαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε πξνκεζεπηή θαη 
παξαιήπηε – κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ παξαιήπηε (πεηξέιαην γηα θαπζηήξεο) νπνπδήπνηε βξίζθνληαη, είηε απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ Πξνκεζεπηή, θαη’  εθινγή ηνπ παξαιήπηε. 
Γηα θάζε πνζφηεηα βελδίλεο ή πεηξειαίνπ ή ιηπαληηθνχ ζα εθδίδεηαη ΓΔΛΣΙΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
θαη χζηεξα ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηα δειηία απνζηνιήο αλά Κ.Α. ηεο 
αληίζηνηρεο Τπεξεζίαο ή αλά φρεκα γηα θάζε κήλα. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί θαχζηκα ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο 
Αξγίεο γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
Παξαιαβή πιηθώλ 
 

Η παξαιαβή πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ε νπνία ζα νξηζηεί απφ 
ηνλ Γήκν θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 
Σξόπνο πιεξωκήο  
 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ παξάδνζε θαη 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή θαη κεηά ηε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, αθνχ 
δε γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο. O αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνχο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη λα παξαδίδεη εκπξφζεζκα ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά ζηελ 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία βάζεη ησλ Άξζξσλ 11,12 θ’ 18 ηνπ Π.Γ.186/92 (Κ.Β..) πξνθεηκέλνπ 
λα εθδνζεί ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα.       

Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα επηζπλάπηεη ζε θάζε ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ην δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ (πηλάθην) ηεο εκέξαο παξάδνζεο ηνπ πγξνχ θαπζίκνπ, ην νπνίν 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδην Σκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζπξσηίαο ή αληίγξαθν 
απφ ην site http://www.fuelprices.gr θαη λα ην παξαδίδεη ζην Γήκν, ψζηε λα γίλεηαη ν 
απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηηκήο ηνπ θαπζίκνπ. 

                                                                                       

Φηιηάηεο, 06/10/2017 

                                           

       Θεωξήζεθε 

Η Γηεπζύληξηα ηεο Γ/λζεο Σ.Τ.  

      Γεκεξηδή Όιγα 

       ΣΔ3 Μεραληθόο έξγωλ ππνδνκήο         

Ο ζπληάμαο 

 

Υξήζηνπ ωηήξηνο 

     ΣΔ5 Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

TMHMA ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

<<Πξνκήζεηα  Τγξώλ θαπζίκωλ θαη 
ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε νρεκάηωλ θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Ν.Π. 
ηνπ γηα έηνο 2018 >> 

  

Αξ. Μειέηεο : 30/2017 

                                                  

                                                              

                                     

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ-ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
24%. ΤΝΟΛΟ  

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

Μ.Δ. ΛΙΣΡΑ 10.000,00 0,81 € 8.100,00 € 

2 
Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο ΛΙΣΡΑ 13.000,00 0,81 € 10.530,00 € 

3 
Πεηξέιαην 
Κίλεζεο 

ΛΙΣΡΑ 
97.500,00 1,05 € 102.375,00 € 

4 
Βελδίλε 

ακφιπβδε 
ΛΙΣΡΑ 

14.100,00 1,24 € 17.484,00 € 

 

  

  

χλνιν πξν 
ΦΠΑ 138.489,00 

     

ΦΠΑ 24% 33.237,36 

     

ύλνιν κε 
ΦΠΑ  171.726,36 € 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ- ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
24%. ΤΝΟΛΟ  

1 

Ληπαληηθφ 
ιάδη κεραλήο 
SAE 10-40  

ΛΙΣΡΑ 

200,00 5,00 € 1.000,00 € 

2 

Ληπαληηθφ 
ιάδη κεραλήο 
SAE 15-40 

ΛΙΣΡΑ 
                 

700,00 3,50 € 2.450,00€ 
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3 

Ληπαληηθφ 
ιάδη 

πδξαπιηθφ 
SAE 68  

ΛΙΣΡΑ 

1500,00 4,00 € 6.000,00 € 

4 
Ληπαληηθφ 

ιάδη SAE 30 
ΛΙΣΡΑ 

50,00  3,00 € 150,00 € 

 

  

  

χλνιν πξν 
ΦΠΑ 9.600,00 

     

ΦΠΑ 24% 2.304,00 

     

ύλνιν κε 
ΦΠΑ  11.904,00 € 

 

 

 

  ΟΜΑΓΑ Γ:   ΝΠΓΓ «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Φ»-ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ ΛΙΣΡΑ  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ24%. ΤΝΟΛΟ  

1 
Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 10.000 0,81 € 8.100,00 € 

2 Βελδίλε ακφιπβδε 3.600,00 1,24 € 4.464,00 € 

      χλνιν πξν ΦΠΑ  12.564,00 € 

      ΦΠΑ 24% 3.015,36 € 

      ύλνιν κε ΦΠΑ 15.579,36 € 

 

ΟΜΑΓΑ Γ:  ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Α΄Θ/ΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ –ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ ΛΙΣΡΑ  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ24%. ΤΝΟΛΟ  

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 18.000,00 0,81 € 14.580,00 € 

      
χλνιν πξν 

ΦΠΑ  14.580,00 € 

      ΦΠΑ 24% 3.499,20 € 

      
ύλνιν κε 

ΦΠΑ 18.079,20 € 
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ΟΜΑΓΑ Δ:  ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β΄Θ/ΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-  ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ ΛΙΣΡΑ  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ24%. ΤΝΟΛΟ  

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 18.000,00 0,81 € 14.580,00 € 

      
χλνιν πξν 

ΦΠΑ  14.580,00 € 

      ΦΠΑ 24% 3.499,20 € 

      
ύλνιν κε 

ΦΠΑ 18.079,20 € 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

TMHMA ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

<<Πξνκήζεηα  Τγξώλ θαπζίκωλ θαη 
ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε νρεκάηωλ θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Ν.Π. 
ηνπ γηα έηνο 2018 >> 

  

Αξ. Μειέηεο : 30/2017 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΚΚΘΘΔΔΗΗ  ––  ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Η παξνχζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
(diesel, βελδίλε ακφιπβδε) γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ 
Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. ηνπ. 

Πεξηγξαθή κε φξνπο CPVS: 

(09135100-5 : πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 09134100-8: πεηξέιαην ληίδει, 09132100-4: 
ακφιπβδε βελδίλε, 09211000-1: ιηπαληηθά έιαηα θαη ιηπαληηθά κέζα.) 

Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο απαηηνχκελεο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο 
πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 235.368,12 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φ.Π.Α. 
24% θαη ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ  θαη ησλ Ν.Π. ηνπ. 

Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

I. Ο Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α΄114/08.06.06) 

II. Ο Ν. 3054/02 (ΦΔΚ Α΄230/02.10.02) 

III. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

IV. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3852/2010. 

 

Άξζξν 3ν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σα θαχζηκα ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο κε εθείλεο πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα, 
φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά ASTM θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Diesel θίλεζεο  

- Αξηζκφο νθηαλίσλ: 45 min θαηά ΔΝ590  

- Διάρηζηε Θεξκαληηθή Ιθαλφηεηα: 9.500 kcal/kg 

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ελψζεηο ζείνπ: 0,20% max          

- Καζαξφ, απαιιαγκέλν απφ δηάθνξεο πξνζκίμεηο θαη λεξφ. 

β) Βελδίλε Ακφιπβδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α)  

- Αξηζκφο Οθηαλίσλ:  RON 95 min θαηά ΔΝ228 

-   Πεξηεθηηθφηεηα ζε ελψζεηο ζείνπ: 0,1% max          

- Καζαξφ, απαιιαγκέλν απφ δηάθνξεο πξνζκίμεηο θαη λεξφ. 
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     Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα ειέγρεηαη 
ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο. 

     Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Φηιηαηψλ θαη αγηάδαο, αληίζηνηρα. 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

Σα ιηπαληηθά ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά ASTM θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΛΑΓΙ 
 

Σν ππφ πξνκήζεηα πδξαπιηθφ ζα είλαη πξσηνγελέο (κε αλαθπισκέλν - non regenerated), 
πεηξειατθήο βάζεσο, γηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε πηέζεηο ιεηηνπξγίαο 200-300 bar 
θαηεγνξίαο HLP/ISO46 θαηά Denison HF-0 θαη DIN 51524/Teil2. θαηά SAE 68. Θα έρεη 
ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

- Καηάιιειν γηα θηλεηά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα. 

- Αληνρή ζε επξχ θάζκα κεηαβνιψλ ζεξκνθξαζίαο. 

- Μεγάιε αληνρή ζε νμείδσζε, θζνξά θαη άθξηζκα. 

- Πξνζηαζία απφ ζθνπξηά θαη νμείδσζε.   

Σν πδξαπιηθφ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 20lt γηα επθνιφηεξε ρξήζε 
ηνπ.      

 
2. ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΛΑΓΙ 

Σν ππφ πξνκήζεηα ιηπαληηθφ ζα είλαη πξσηνγελέο (κε αλαθπθισκέλν - non regenerated), 
πεηξειατθήο βάζεσο, θαηά SAE 10/40, SAE 15/40 

3. ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΛΑΓΙ 

Σν ππφ πξνκήζεηα ιηπαληηθφ ζα είλαη πξσηνγελέο (κε αλαθπθισκέλν - non regenerated), 
πεηξειατθήο βάζεσο, θαηά SAE 30 

 

Φηιηάηεο 06/10/2017 

 

       Θεωξήζεθε 

Η Γηεπζύληξηα ηεο Γ/λζεο Σ.Τ.  

 

 

 

      Γεκεξηδή Όιγα 

       ΣΔ3 Μεραληθόο έξγωλ ππνδνκήο            

 

 

Ο ζπληάμαο 

 

 

 

Υξήζηνπ ωηήξηνο 

     ΣΔ5 Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ  

 

 


