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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη 
των αναγκών του ∆ήµου Ηράκλειας , ( κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανσης 
κτιρίων κ.λ.π.),και των Νοµικών του Προσώπων (Φορέας Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας, 
Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Σχολείων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας, ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Υ’δρευσης-Αποχέτευσης Ηράκλειας) οικονοµικού έτους 2015. Η ποιότητα 
των πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη των καυσίµων  που παράγουν 
τα κρατικά διυλιστήρια.   

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 500.650,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., τα δε είδη και οι ποσότητες όπως επίσης και οι 
προδιαγραφές αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της µελέτης. 

 Η δαπάνη των 500.650,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της παραπάνω 
προµήθειας προέρχεται από ίδιους  πόρους.  
Η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης 
11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. και το Π.∆. 323/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. 
απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 
τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

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

Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. 
απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β'. 

Τα λιπαντικά θα πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται κατά ASTM. 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών». 

2. Την υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ)(ΦΕΚ Τ.Β΄185/23-3-1993) 

3. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύει. 

4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

5. Τον Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν…» 



6. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

7. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου 
Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 
ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 και 
3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

8. Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 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  

9. Τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
30/11/2011. 

10. Την Π1/358/27-01-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από 
το Ε.Π.Π προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε τη ανάδειξη 
προµηθευτών χορηγητών. 

11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ τεύχος α΄240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος  
Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των ∆ήµων, 
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του; Προσώπων, 
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

                12.Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστηµα      
                     Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Συµβάσεων και άλλες   
                     διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του  
                     Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
                 13.Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές   
                     λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος   
                     Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 
                14.Η µε αριθµ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α:BIKTΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος  µε    
                     θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµσίων  
                     Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

 15.Το ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160’Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της    
      ελληνικής οικονοµίας,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και   
      άλλες διατάξεις.»  
16.Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –  
     Καταργήσεις,Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του   
     ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του Π.∆. 318/1992  
     (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις 
Η προµήθεια των υγρών καυσίµων και λιπαντικών περιλαµβάνει τα 
παρακάτω είδη: 
Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ 
α) πετρέλαιο θέρµανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αµόλυβδη 
ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Τα οποία έχουν χωριστεί σε υποοµάδες, ως εξής: 
Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΟΜΑ∆Α Α) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) ∆ήµου Ηράκλειας 



ΟΜΑ∆Α Β) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας 
ΟΜΑ∆Α Γ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
ΟΜΑ∆Α ∆) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
ΟΜΑ∆Α Ε) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας. 
ΟΜΑ∆Α Στ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας. 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος 

 Ηράκλεια      23-09-2014 
Ο  Συντάξας  

 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Οι προδιαγραφές των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης που απαιτούνται για την 
κίνηση των οχηµάτων καθώς και για τη θέρµανση των κτηρίων του ∆ήµου 
Ηράκλειας και των νοµικών προσώπων, θα είναι χωρίς προσµίξεις µε νερό ή άλλο 
καύσιµο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρµόδια όργανα του κράτους και θα είναι 
σύµφωνες µε τα παρακάτω: 
 
1Α) Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική απόφαση  
467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' β) στην Υπουργική απόφαση  469/2002 ΦΕΚ 
1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

 
1Β) Πετρέλαιο Κίνησης  
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπ. απόφαση  514/2004 ΦΕΚ 
1490/2006 τεύχος Β'  και β) στην  ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

 
1Γ) Βενζίνη Αµόλυβδη 
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται  α) στην ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 
872/2007 τεύχος Β'  και β) στη  ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Ηράκλειας και τα νοµικά του πρόσωπα διατηρούν το 
δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι 
απαιτούµενες προδιαγραφές.  

 
2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 
Τα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των κατασκευαστών 
των οχηµάτων του δήµου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν 
προστασία από φθορές, οικονοµία στα καύσιµα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες 
που προκύπτουν από τη λίστα µε τα οχήµατα του αµαξοστασίου του ∆ήµου 
Ηράκλειας συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να 
ικανοποιούν τα προς προµήθεια λιπαντικά, έτσι ώστε σε κάθε όχηµα να 
χρησιµοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. 
Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφηµου 
κατασκευαστή. Κάθε ένα υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούµενες από την 



µελέτη προδιαγραφές. Επίσης για τα λιπαντικά, ο ∆ήµος ενδιαφέρεται να είναι 
αρίστης ποιότητας και πρωτογενή. Για το λόγο αυτό οι προµηθευτές θα πρέπει να 
καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρονται: (1) η χώρα κατασκευής & η χώρα συσκευασίας των 
προσφερόµενων λιπαντικών και (2) ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι 
ανακυκλωµένα. Οι προδιαγραφές των λιπαντικών που απαιτούνται για τα οχήµατα 
του ∆ήµου Ηράκλειας, θα είναι σύµφωνες µε τα παρακάτω: 
 
2.1) & 2.2) ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
2.1) ΤΥΠΟΣ 1 
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας 
υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συµβατικών 
πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν 
µε υπέρ τροφοδότηση ( turbo) και κάτω από µεγάλα φορτία. 
Προδιαγραφές: SAE 15W-40  MAN M 275 , JASO DH-1  , CAT ECF – IA , ECF – 2 
RENAULT RLD-2 , DAF HP-2 , ACED E7 ,  MB 228.3 , MACK EO-M , VOLVO VDS-3.          

 
    2.2) ΤΥΠΟΣ 2 

Συνθετικής τεχνολογίας και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες 
λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερύψηλής 
απόδοσης πετρελαιοκινητήρων µε ή χωρίς  τούρµπο που λειτουργούν κάτω από 
µεγάλες πιέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωµατουργικά κ.α. 
Προδιαγραφές: SAE 20W50   ACEA E7 ,  MAN 3275 , DDC 93K 215 , VOLVO 
VDS-3   MACK EO-MT , RENAULT RLD-2 , MB 228.3. 
 
2.3) & 2.4) ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

      2.3)ΤΥΠΟΣ 1  

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα 
αλλαγής σε επαγγελµατικά οχήµατα. Σχεδιασµένο τόσο για µηχανικά όσο και 
αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων της ΖF  
Προδιαγραφές: SAE 75W-80 
 API GL 5,  RENAULT B0032/2 ,  MB 235.4  ,  MAN 341 Z4 ,  MAN 341 E3 ,  MAN 
341 Z4 ,  ZF TE-ML 16K  . 
 

      2.4)ΤΥΠΟΣ 2 

Συνθετικής τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα 
διαστήµατα αλλαγής σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά επιβατικών και 
επαγγελµατικών αυτοκινήτων. 
Προδιαγραφές: SAE 80W-90  API GL5  , MAN 342 M2 ,  MIL-L-2105 D ,  ZF TE-
ML  16/B/C/D  21A.   
 
2.5) AD BLUE 
Προϊόν  υψηλής καθαρότητας άχρωµο µη τοξικό, το οποίο παράγεται συνθετικά 
από διάλυµα ουρίας και είναι πιστοποιηµένο µα τα πρότυπα DIN 70070. 
Χρησιµοποιείται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατµό. 
 
2.6) ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 
Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους 
τύπους φρένων και για συµπλέκτες οχηµάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε 
νεότερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα 
που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4 . 



Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες 
συνθήκες φρεναρίσµατος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας 
έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτηµάτων του συστήµατος 
πέδησης και είναι συµβατό µε ελαστοµερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και 
απώλειες υγρού. 
Προδιαγραφές: ISO 4925, SAE J1703/, FMVSS 116 DOT 4 
 
2.7) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 
Αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό υγρό µε βάση τη µονοαιθυλενογλυκόλη, για 
όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, 
φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς νιτρώδη, φωσφορικά. Να συνοδεύεται 
από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερµοκρασία µέχρι την οποία 
προστατεύει ανάλογα µε την ανάµειξη µε νερό. 
Προδιαγραφές: ASTM D 3306   ANFOR 15-601  ,  CUNANC 956-16 ,  PBS 6580. 
 
2.8) ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ 
Σπρεϊ  γράσου για αρθρώσεις ,συνδέσµους και διάφορες επιλογές λίπανσης. Κάθε 
σπρεϊ θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400ml. 
 
2.9) ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 
Αντισκωριακό-λιπαντικό σπρεϊ για όλες τις εφαρµογές. Να λιπαίνει σε βάθος και 
να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιµάδια, συνδέσεις 
σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από µπουζί µηχανών και από κάθε υγρή 
επιφάνεια. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400ml 
 
2.10) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 68 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικού λιπαντικού ( πάχος τύπου 68) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής, λειτουργίας και µεγάλης 
λειτουργίας και µεγάλης αντοχής στις µεταβολές θερµοκρασίας  
Προδιαγραφές: ISO 68, DIN: 51524 part II HLP.ANFOR NFE 48-603  I-286-5  
ISO 11158HM , US STEEL 127-136 ,  VICERS M2950 . 
 
2.11) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό ( πάχος τύπου  46) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και µεγάλες 
αντοχές στις µεταβολές θερµοκρασίας. 
Προδιαγραφές: ISO 46, DIN  51524/2 PART 2 HLP . Όµοια µε προηγούµενο. 
 
2.12) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 32 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό ( πάχος τύπου 32) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής και µεγάλες αντοχές στις 
µεταβολές θερµοκρασίας 
Προδιαγραφές: ISO 32, DIN  51524 PART 11 HLP . Όµοια µε προηγούµενο. 
 
2.13) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ΥΓΡΑ 30 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό ( πάχος τύπου 32) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής και µεγάλης αντοχής στις 
µεταβολές θερµοκρασίας 
Προδιαγραφές: API CF / 5F  CCMC  G2/D1  MTU TYPE 2  MIL-L-46152. 
 
2.14) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ΥΓΡΑ 10 



Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό ( πάχος τύπου 10) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής και µεγάλης αντοχής στις 
µεταβολές θερµοκρασίας 
Προδιαγραφές:   API CF/SF   CCMC G2 /DI   MTH  TYPE 2 MIL-L-46152. 
 
2.15) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ΥΓΡΑ (10w-30) 
Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό ( πάχος τύπου 10w-30) υψηλού δείκτη 
ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής και µεγάλης αντοχής στις 
µεταβολές θερµοκρασίας. Συνθετικό λιπαντικό για ελαφριά οχήµατα χωρίς 
τούρµπο 
Προδιαγραφές: AOI CF-4/CE/SF  , ACEA E3 , FORD M2 C159B , MB 227.1 ,  JD 
27C , NH 82009201,2,3  ,  VICERS I-280-5 ,  MS-1204/6/7/9,  DANFOSS. 
 
2.16) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ATF 
Λιπαντικό για τρικοβέρτο. Για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής ταχύτητας του 
οχήµατος. Σχεδιασµένο για µεγάλα οχήµατα έργου. 
Προδιαγραφές: DEXRON 111G ,   FORD MERCON. 
 
2.17) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ∆ΙΧΡΟΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 
Ηµισυνθετικό λιπαντικό χηµικής ανάµειξης µε βενζίνη για να  αντέχει σε υψηλές 
θερµοκρασίες και να λιπαίνει τα µηχανικά µέρη του κινητήρα κατά τη διάρκεια 
εσωτερικής καύσης. 
Προδιαγραφές:  ISO –L- EGD,  JASO FD. 
 
 
 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ηράκλεια      23-09-2014 
Ο  Συντάξας  

 
 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 



  
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 16 /2014 
 

 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 
2015» 

 Χρηµατοδότηση:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ): «500.650,00 €» 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015 

Η προµήθεια των υγρών καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Ηράκλειας 
και των νοµικών του προσώπων περιλαµβάνει τα παρακάτω είδη: 
Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ 
α) πετρέλαιο θέρµανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αµόλυβδη 
ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Τα οποία έχουν χωριστεί σε υποοµάδες, ως εξής: 
Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

           ΟΜΑ∆Α Α) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη  
           Αµόλυβδη)       
           ∆ήµου Ηράκλειας, ενδεικτικού προϋπολογισµού 205.000,00 €   
           συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
           ΟΜΑ∆Α Β) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου   
            Ηράκλειας    
           (ΦΟ.Π.Η.) ενδεικτικού προϋπολογισµού 25.000,00 €   
            συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
 
           ΟΜΑ∆Α Γ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων                
           Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισµού 80.000,00 €   
           συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
           ΟΜΑ∆Α ∆) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων    
           ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισµού60.000,00 €  
           συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
           ΟΜΑ∆Α Ε) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη   
           Αµόλυβδη)   
           της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η.) ενδεικτικού  
           προϋπολογισµού 47.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
           ΟΜΑ∆Α Στ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη   
           Αµόλυβδη) της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηράκλειας  
           (∆.Ε.Υ.Α.Η.) ενδεικτικού προϋπολογισµού 63.750,00 €  
           συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
 
 



ΙΙ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  
           Λιπαντικά για τα οχήµατα του ∆ήµου Ηράκλειας ενδεικτικού  
           προϋπολογισµού 19.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ 
Τα υπό προµήθεια είδη καυσίµων που θεωρούνται απαραίτητα για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας και των νοµικών του προσώπων, έχουν ως 
εξής: 
 

ΟΜΑ∆Α  Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 
Α/Α 

υποοµάδας 
Είδος Ενδεικτική 

ποσότητα  
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιµή 
(σε €) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός 
(σε €) 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 65.040,65 1,000 65.040,65 

2 Πετρέλαιο κίνησης 78.317,29 1,090 85.365,85 
3 Βενζίνη Αµόλυβδη 12.116,36 1,342 16.260,16 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 166.666,66 
   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 166.666,67 

   ΦΠΑ 23% 38.333,33 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 205.000,00 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 205.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6641.01, 10.6643.01, 
20.6644.01,  30.6644.01, 35.6644.01, του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Ηράκλειας του έτους 2015. 
 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΥΣΙΜΑ  ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.) 
 
Α/Α 

υποοµάδας 
Είδος Ενδεικτική 

ποσότητα  
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιµή  
(σε €) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός 
(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 20.325,20      1,000 20.325,20 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   20.325,20 

   ΦΠΑ 23%    4.674,80 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  25.000,00 

 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 25.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 



Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6643 του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου 
Ηράκλειας 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΚΑΥΣΙΜΑ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 
Α/Α 

υποοµάδας 
Είδος Ενδεικτική ποσότητα 

(σε λίτρα) 
Ενδεικτική τιµή  
     σε (€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός             

(σε €) 

1 Πετρέλαιο    
Θέρµανσης 

65.040,65 1,000 65.040,65 

 ΣΥΝΟΛΟ   65.040,65 
   ΦΠΑ 23% 14.959,35 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 80.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 

Α/Α υποοµάδας Είδος Ενδεικτική 
ποσότητα σε λίτρα 

Ενδεικτική τιµή σε 
(€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός 
σε € 

1 Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

48.780,49 1,000 48.780,49  

 ΣΥΝΟΛΟ   48.780,49 

   ΦΠΑ 23% 11.219,51  

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00  

 

 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε: ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 ( Κ.Ε.∆.Η.) 
 
Α/Α 

υποοµάδας 
Είδος Ενδεικτική ποσότητα  

(σε λίτρα) 
Ενδεικτική τιµή 
 σε (€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός  
(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 25.200,45 1,000 25.200,45  

2 Πετρέλαιο κίνησης 296,00 1,090 322,64  

3 Βενζίνη Αµόλυβδη 10.000,00 1,342 13.420,00  

 ΣΥΝΟΛΟ   38.943,09  

   Φ.Π.Α. 23% 8.956,91 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 47.900,00  

 
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 47.900,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6641, ΚΑ 10.6643 του προϋπολογισµού  του 
έτους 2015 της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήµου Ηράκλειας 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Η.) 
 
Α/Α 

υποοµάδας 
Είδος Ενδεικτική   

ποσότητα 
( σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιµή  
     σε (€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός     
(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης     6.079,27 1,000    6.079,27  
2 Πετρέλαιο κίνησης    27.000,00 1,090   29.430,00  

3 Βενζίνη Αµόλυβδη    12.160,95 1,342   16.320,00  

 ΣΥΝΟΛΟ   51.829,27  
   ΦΠΑ 23% 11.920,73  
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.750,00  
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 63.750,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  έως 
31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής παράτασης άλλους τρείς µήνες έως 31-03-2016 
εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισµού  του έτους 2015 της ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης  Ηράκλειας. 

 
 



 
 

 
 
ΙΙ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ   ΣΥΝΟΛΟ 

 (σε ευρώ)  (σε ευρώ) 
ΛΑ∆Ι 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΤΥΠΟΣ 1 

1 ΛΙΤΡΑ 620 3,5 2.170,00 

ΛΑ∆Ι 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΤΥΠΟΣ 2 

2 ΛΙΤΡΑ 620 4 2.480,00 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 
ΤΥΠΟΣ 1 

3 ΛΙΤΡΑ 133 10 1.330,00 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 
ΤΥΠΟΣ 2 

4 ΛΙΤΡΑ 150 7,5 1.125,00 

AD BLUE 5 ΛΙΤΡΑ 451 1,4 631,40 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 
DOT 4 

6 ΛΙΤΡΑ 12 3 36 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 7 ΛΙΤΡΑ 230 2,5 575,00 

ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 5 60 

ΣΠΡΕΪ 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 

9 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3 36 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 68 

10 ΛΙΤΡΑ 330 3 990,00 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 46 

11 ΛΙΤΡΑ 330 3,25 1.072,50 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 32 

12 ΛΙΤΡΑ 320 2,6 832,00 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 30 

13 ΛΙΤΡΑ 340 2,28 775,20 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 10 

14 ΛΙΤΡΑ 120 2 240 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
ΥΓΡΑ 10-30 

15 ΛΙΤΡΑ 260 4 1.040,00 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ATF 
4000 

16 ΛΙΤΡΑ 260 4,4 1.144,00 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
∆ΙΧΡΟΝΑ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 

17 ΛΙΤΡΑ 130 7 910,00 

     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 15.447,10 

     Στρογγυλοποίηση 0,06 

     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 15.447,16 

     ΦΠΑ 23% 3.552,84 

     ΣΥΝΟΛΟ 19.000,00 



 
 
 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
19.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης  έως 31-12-2015 µε δικαίωµα χρονικής 
παράτασης άλλους τρεις µήνες έως 31-03-2016 εφόσον δε καλυφθεί το 
ποσό της σύµβασης και  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος 

 Ηράκλεια      23-09-2014 
Ο  Συντάξας  

 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 16/2014 
 

 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ KAI 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2015» 

 Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Προϋπολογισµός( µε ΦΠΑ): «500.650,00 €» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
I) ΚΑΥΣΙΜΑ- II) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΟΜΑ∆Α Α : Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) ∆ήµου Ηράκλειας, ενδεικτικού προϋπολογισµού 205.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 
 ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
     

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στα αµαξοστάσια των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Ηράκλειας ή σε δηµοτικό κατάστηµα ενός (1) λιτρ. 
Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά 
διυλιστήρια. 

(1 λίτρ. ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :                  1,000€ 

Άρθρο 2
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στα αµαξοστάσια των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Ηράκλειας ή σε δηµοτικό κατάστηµα ενός (1) λιτ. 
πετρελαίου κίνησης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά 
διυλιστήρια. 

(1 λίτρ. ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : ένα ευρώ και οκτώ  λεπτά. 

      (Αριθµητικώς) :                   1,090 € 

Άρθρο 3
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στα αµαξοστάσια των 
∆ηµοτικών Καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Ηράκλειας ή σε δηµοτικό 
κατάστηµα ενός (1) λιτ. Βενζίνης Αµόλυβδης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των καυσίµων που 
παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λίτρ. ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   ένα ευρώ και  τριάντα τρία   λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :               1,342€ 
 

Άρθρο 4
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας ενός (1 ) λίτρο Λάδι Κινητήρα τύπου 1 

( 1 λίτρ. )  
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
      (Αριθµητικώς) :                 3,50 € 

 



Άρθρο 5
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας ενός  (1 ) λίτρο  Λάδι Κινητήρα τύπου 2. 

(1 λίτρ.) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τέσσερα ευρώ. 

      (Αριθµητικώς) :              4,00 € 
 
 
 

Άρθρο 6
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας ενός  (1 ) λίτρο Βαρβολίνες τύπου 1.  

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   δέκα  ευρώ. 

      (Αριθµητικώς) :              10,00 € 
Άρθρο 7Ο  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας ενός  (1 ) λίτρο Βαρβολίνες τύπου 2  

(1 λιτ ) 
Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   επτά ευρώ και πενήντα λεπτά. 

      (Αριθµητικώς) :              7,50 € 
 
Άρθρο 8Ο  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός  (1 ) λίτρο   AdBlue   

(1 λιτ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :             1,40€ 
 
Άρθρο 9ο  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υγρών Φρένων DOT 4. 

(1 λιτ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τρία ευρώ 

      (Αριθµητικώς) :           3 ,00 € 
 
Άρθρο 10ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Αντιψυκτικό. 

(1 λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :           2,50 € 
Άρθρο 11ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) τεµαχ  Σπρέϊ Γράσου. 

(1) τεµαχ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   πέντε  ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :           5,00 € 
Άρθρο 12ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) τεµαχ  Σπρέϊ Αντισκωριακό. 

(1) τεµαχ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τρία  ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :           3,00 € 
Άρθρο 13ο 



Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 68. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τρία ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :           3,00 € 
Άρθρο 14ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 46. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :           3,25 € 
 
Άρθρο 15ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 32. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :           2,60 € 
Άρθρο 16ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 30. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :           2,28 € 
 
Άρθρο 17ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 10. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   δύο ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :          2,00 € 
 
Άρθρο 18ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Υδραυλικά Υγρά 10-30. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τέσσερρα ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :           4,00 € 
 
Άρθρο 19ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Λιπαντικό Τύπου ATF. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   τέσσερρα ευρώ και σαράντα λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :           4,40 € 
 
Άρθρο 20ο 

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στο αµαξοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας του ∆ήµου Ηράκλειας  ενός (1) λιτ  Λιπαντικό για δίχρονα 
χλοοκοπτικά. 

(1) λιτ 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   επτά ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :           7,00 € 
 

ΟΜΑ∆Α Β) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας ενδεικτικού προϋπολογισµού 25.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 



  
ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στους παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π.∆∆ 
ΦΟ.Π.Η  ∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ. Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των 
καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :                  1,000 € 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισµού 80.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των 
καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :                  1,000 € 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισµού 60.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των 
καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ  

      (Αριθµητικώς) :                  1,00 € 
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η.) 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 47.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της 
Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας 
ίδιας µε εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ  



      (Αριθµητικώς) :                  1,000 € 

Άρθρο 2
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της 
Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ Πετρελαίου Κίνησης, ποιότητας ίδιας 
µε εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : ένα ευρώ και οκτώ  λεπτά. 

      (Αριθµητικώς) :                   1,090 € 

Άρθρο 3
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της 
Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας ενός (1) λιτ  Βενζίνη Αµόλυβδη, ποιότητας ίδιας µε 
εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

 (1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 
      (Αριθµητικώς) :               1,342€ 

 
ΟΜΑ∆Α Στ) Καύσιµα (Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
Αµόλυβδη) της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηράκλειας 
(∆.Ε.Υ.Α.Η.) ενδεικτικού προϋπολογισµού 63.750,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στις εγκαταστάσεις και τα 
κτήρια της ∆ΕΥΑ Ηράκλειας  ενός (1) λιτ Πετρελαίου Θέρµανσης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη 
των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :  ένα ευρώ και ένα  λεπτό 

      (Αριθµητικώς) :                  1,000 € 

Άρθρο 2
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται στις εγκαταστάσεις και τα 
κτήρια της ∆ΕΥΑ Ηράκλειας  ενός (1)  ενός (1) λιτ πετρελαίου κίνησης, ποιότητας ίδιας µε 
εκείνη των καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : ένα ευρώ και οκτώ  λεπτά. 

      (Αριθµητικώς) :                   1,090 € 

Άρθρο 3
ο
  

Για την προµήθεια, µεταφορά και παράδοση εφόσον απαιτείται  στις εγκαταστάσεις και τα 
κτήρια  της ∆ΕΥΑ Ηράκλειας   ενός (1) λίτ Βενζίνης Αµόλυβδης, ποιότητας ίδιας µε εκείνη των 
καυσίµων που παράγονται στα κρατικά διυλιστήρια. 

(1 λιτ ) 
   Τ.Ε.  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) :   ένα ευρώ και τριάντα τρία  λεπτά 

      (Αριθµητικώς) :               1,342 € 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος 

 Ηράκλεια      23-09-2014 
Ο  Συντάξας  

 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 



    
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης :     16  /2014 
 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015» 

Χρηµατοδότηση:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ): «500.650,00  €» 

 
                                 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων. 

β) Τόπος παράδοσης των καυσίµων  θα γίνεται όπως ακριβώς   στο άρθρο 3 της    

διακήρυξης. 

γ)  Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα  τα Σαββατοκύριακα  και 

τις  Αργίες για  κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

δ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500.650,00€, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η προµήθεια διέπεται από: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών». 
2. Την υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ)(ΦΕΚ Τ.Β΄185/23-3-1993) 
3. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει. 
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5. Τον Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν…» 

6. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

7. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου 
Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 
ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 και 
3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

8. Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 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  



9. Τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
30/11/2011. 

10. Την Π1/358/27-01-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από 
το Ε.Π.Π προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε τη ανάδειξη 
προµηθευτών χορηγητών. 

11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ τεύχος α΄240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος  
Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των ∆ήµων, 
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του; Προσώπων, 
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 

    12.Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστηµα    
          Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων      
          Συµβάσεων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε   
          την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ  
          85/Α/7-4-2014). 
     13.Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές  
         λεπτοµέρειες και  
         διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων  
         Συµβάσεων    (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 
      14.Η µε αριθµ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α:BIKTΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος  µε  
          θέµα  «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµσίων  
          Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 
     15.Το ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160’Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της  
          ελληνικής  οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών  
          και άλλες διατάξεις.»  

16.Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 
     Καταργήσεις,ΣυγχωνεύσειςΝοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του   
     ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων   Του Π.∆. 318/1992  
     (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:  

1. Μελέτη µε αριθµ. 16/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015»: 

A) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

B) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

     Ε) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

     ΣΤ) ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

     2) ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     2) ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ        

 

                                                     

ΑΡΘΡΟ 4 



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 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 ειδοποίηση 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 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η προσφερόµενη έκπτωση  επί τις εκατό στη µέση διαµορφούµενη τιµή 

λιανικής πώλησης, είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

προµήθειας  µέχρι και την κάλυψη του συµβατικού ποσού  και δεν υπόκειται για 

κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

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 καυσίµων θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου Ηράκλειας  και των Νοµικών του Προσώπων του 

θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα 

αναγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίµου και ο 

αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος που εφοδιάστηκε το καύσιµο, ή την υπηρεσία 

στην οποία προορίζεται. 

Μηνιαία, θα εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν 

τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήµου ξεχωριστά και στα οποία θα 

αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόµενα είδη καυσίµου που 

προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η µέση διαµορφούµενη 

τιµή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συµφωνηθέν ποσοστό 

έκπτωσης επί της συγκεκριµένης τιµής πώλησης και είδους. 

Ο δήµος  και τα Νοµικά του Πρόσωπα υποχρεούται να εξοφλεί τον 

προµηθευτή το συντοµότερο δυνατόν µετά από την παραλαβή των καυσίµων και 

εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα 

δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσµία 

παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα 

ανωτέρας βίας 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 δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

που επιβάλει η σχετική νοµοθεσία. 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος 

 Ηράκλεια      23-09-2014 
Ο  Συντάξας  

 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 
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