
 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                Ορτομενός     14/12/2022   

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ          αρ. πρφη.     10820 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ            

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ       

Γ/ΝΗ  Σ.Τ      

   

 

 

Σατ. Γ/νζη : 28ης Οκηφβρίοσ 50 

Σατ. Κφδ. : 32300     ΠΡΟ : Σον κ. Γήμαρτο 

          Ο.Σ.Α. ΓΗΜΟ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ  

          ηην έδρα ηοσ 

 

Πληροθορίες : ΓΔΩΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ     

Σηλέθφνο : 2261351115       

         

 

 

 

 

 

  ΘΔΜΑ : Αποζηολή μελέηης  

    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΣΑ ΕΣΗ 2023-2024>> 

                        

     Ο.Σ.Α. “ΔΗΜΟ ΟΡΥΟΜΕΝΟΤ” 

 

  ΥΔΣ : 

 

 

 

 ας ζηέλνοσμε ζσνημμένα ζε ηρία (3) ανηίγραθα ηην αριθ.   97 /2022 

μελέηη ηοσ έργοσ ηοσ θέμαηος ηοσ Γήμοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης 354.087,70 € 

και ζας παρακαλούμε όπφς ενηός είκοζι (20) ημερών από ηην λήυη ηης μελέηης, 

κινηθεί η διαδικαζία ανάθεζης ή δημοπράηηζης ηοσ έργοσ με ζκοπό ηην 

ηατύηερη εκηέλεζή ηοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Η Πρ/νη Γ.Σ.Τ. 

 

 

 

          

           Λεμονιά ηαμαηάκη 

          Αρτιηέκηφν Μητανικός 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σίηινο : 
Ππομήθεια ςγπών  καςζίμων και λιπανηικών  

για ηα έηη 2023-2024 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ  

ΓΗΜO ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Πξνϋπ. : 354.087,70 (κε Φ.Π.Α. 24 %) 

 

                                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Οη παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ 

θίλεζε ησλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ  θαη ησλ 

ρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο γηα ηα  έηε  2023-2024 . 

Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηεζλή ανοικηού διαγωνιζμού κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο με έκπηωζη ζε ακέπαιο 

ποζό επί ηηρ εκάζηοηε μέζηρ λιανικήρ ηιμήρ πος εκδίδει ηο Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, θαη θξηηήξην 

πξνζθνξάο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα  ηηο ηζρύνπζεο πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο.  

Οη παξαδόζεηο ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη ζηηο έδξεο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη ησλ θαπζίκσλ  θίλεζεο θαη ιηπαληηθώλ ζηε εδξα  ηνπ Γήκνπ  όπσο  

θαίλεηαη  ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΆ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

lt lt lt lt 

  ΟΡΥΟΜΔΝΟ     21.090     1520  64.346       13.000 

TK KAΡΤΑ              500 

ΣΚ ΑΓ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ  -       

ΣΚ   ΠΑΤΛΟΤ  -           1000 

ΣΚ  ΛΟΤΣΙΟΤ                 

ΣΚ ΑΓ ΠΤΡΙΓΧΝΑ                500 

ΣΚ ΓΙΟΝΤΟΤ               500 

ΣΚ ΠΤΡΓΟΤ             

ΣΚ ΚΑΣΡΟΤ                500 

ΣΚ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ               7.000 

ΣΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤ               1000 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ  ΟΡΥ                  2.000 

ΠΑΙΓΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 
              4.000 

ΠΑΙΓΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ 

              4.000 

ΠΑΙΓΙΚΟ ΠΑΤΛΟΤ               4.000 

ΤΝΟΛΟ 21.090    1.520    64.346        34.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

    KATAΣΑΗ   ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ  ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

                         Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   Ν.Π.Γ.Γ  ΓΗΜΟΤ  ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 

   ΟΝΟΜΑΙΑ ΥΟΛΔΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ  Δ ΛΙΣΡΑ 

  1 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΑΓ.ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

  7.000 

 2 ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ 

  2.000,00 

 3 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ 

  6.000,00 

 4 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΓΙΟΝΤΟΤ 

5.000,00 

 5 ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ ΚΑΣΡΟΤ 2.000,00 

 6 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΚΑΣΡΟΤ 

4.000,00 

 7 ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤ 3.000,00 

 8 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟΤ 

4.000,00 

9 ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ ΠΑΤΛΟΤ 3.000,00 

10 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΠΑΤΛΟΤ 

7.000,00 

11 ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

4.000,00 

12 1
Ο
 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

10.000,00 

13 2
ν
  ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

10.000,00 

 ύλνιν 67.000,00 

 
 

         KATAΣΑΗ   ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ  ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

                         B/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   Ν.Π.Γ.Γ  ΓΗΜΟΤ  ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ  Ε ΛΙΣΡΑ 
  1 ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ  3.700 
 2 ΛΤΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ  3.800 
 3 1

ο
  ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ  10.000 

 4 2
Ο
  ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ  10.000 

 5 ΛΤΚΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ  10.000 
 φνολο 37.500 
 

 

  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

  Οξρνκελόο   14/12/2022 

   

   

   

   

                 Γεώξγηνο ηάκνπ 

  Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 



 

 

Σίηινο : 
Ππομήθεια καςζίμων  και λιπανηικών για ηο 

2023-2024 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ  

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Πξνϋπ. :   354.087,704 (κε Φ.Π.Α. 24 %) 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ Ποςότητα 

Λίτρα 

Ενδεικτική 

τιμή  lt  εκτόσ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

 Α.ΚΑΤΙΜΑ    

1 Προμικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ 

CPV 09132100-4 

21.090 1,7  35.853,00 

3 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

CPV 09134200-9 

64.346 1,6  102.953,600 

4 Προμικεια πετρελαίου 

κζρμανςθσ 

CPV  09135100-5 

138.500 1,008    139.608,00 

 

             Β.ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  CPV 09211000-1      7.140,00 

 1 ΤΝΟΛΟ  Α+Β 285.554,6 
 

 Φ.Π.Α 24% 68.533,10 

 ΣΕΛΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ 354.087,70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

  

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Οξρνκελόο  14/12/2022  Οξρνκελόο 14/12/2022 

Η  πξ/λε  Γ.Σ.Τ   

   

   

   

  Λεκνληά ηακαηάθε        Γεώξγηνο  ηάκνπ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

 

 

 

 

 



ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ                          ΠΡΟΙΕΘΓΖΑ ΗΑΤΖΙΧΚ & ΘΖΠΑΚΣΖΗΧΚ  2023-2024 

ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΣΓΡΓΑ ΓΘΘΑΔΑ ΑΡΖΘΙ. ΙΓΘΓΣΕ: 97 /2022 

ΔΕΙΟ  ΟΡΥΟΙΓΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ:  354.087,70 € 

Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ 

 

 

 

ΠΟΙΟΣΙΚΓ ΚΑΙ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

 

Α. Καύζηκα 

Οη πην θάησ πνηνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Οξρνκελνύ, ησλ Κνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ γηα είθνζη ηέζζεξεο (24) κήλεο. 

Σα θαύζηκα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ Αλώηαηνπ Υεκηθνύ 

πκβνπιίνπ (Α.Υ..) ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Ηξάηνπο νη νπνίεο επηθπξώλνληαη από ηηο αληίζηνηρεο Η.Τ.Α. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Δήισζε (Κ. 1599/1986) όηη όια ηα 

είδε ησλ ππό πξνκήζεηα θαπζίκσλ πιεξνύλ όιεο ηηο παξακέηξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο. 

Ε λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ γηα ηα θαύζηκα αλαγξάθεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ιζτύοσζα λοκοζεζία γηα ηης προδηαγραθές θαη κεζόδοσς ειέγτοσ ηωλ θασζίκωλ. 

 

Γίδος  θασζίκοσ Νοκοζεζία 

Βελδίλε Ακόιπβδε premium (RON/MON 

95/85) 

Η.Τ.Α. Αξ. 291/2003, ΦΓΗ 332 Β΄/2004 

Η.Τ.Α. Αξ. 513/2004, ΦΓΗ 1149 Β΄/2005 

Η.Τ.Α. Αξ. 460/2009, ΦΓΗ 67 Β΄/2010 

Η.Τ.Α. Αξ. 316/2010, ΦΓΗ 501 Β΄/2012 

Η.Τ.Α. Αξ. 510/2004, ΦΓΗ 872 Β΄/2007 

Πεηξέιαην θίλεζεο  

Η.Τ.Α. Αξ. 291/2003, ΦΓΗ 332 Β΄/2004 

Η.Τ.Α. Αξ. 513/2004, ΦΓΗ 1149 Β΄/2005 

Η.Τ.Α. Αξ. 460/2009, ΦΓΗ 67 Β΄/2010 

Η.Τ.Α. Αξ. 316/2010, ΦΓΗ 501 Β΄/2012 

Η.Τ.Α. Αξ. 514/2004, ΦΓΗ 1490 Β΄/2006 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Η.Τ.Α. Αξ. 467/2002, ΦΓΗ 1531 Β΄/2003 

Η.Τ.Α. Αξ. 468/2003, ΦΓΗ 1273 Β΄/2003 

Η.Τ.Α. Αξ. 284/2006, ΦΓΗ 1736 Β΄/2007 

 

1. Βελδίλε ακόισβδε 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε ακόιπβδε 

βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνύλ κε ακόιπβδε βελδίλε. Ε ακόιπβδε βελδίλε ζα έρεη ην θπζηθό ηεο ρξώκα ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο νπζίαο. Γηα ηελ εύθνιε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζε άιια είδε βελδηλώλ 

απηνθηλήησλ ε ακόιπβδε βελδίλε ζα ηρλεζεηείηαη κε θηληδαξίλε ζε πνζνζηό 3 ρηιηνζηόγξακκα αλά ιίηξν. Ε 

πνηνηηθή αλίρλεπζε θαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο θηληδαξίλεο ζα γίλνληαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

κέζνδν ΖΡ 298/92. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

πξνζζέησλ. Σα πξόζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θηλεηήξεο.  



Ε πξνζζήθε ζα γίλεηαη κε επζύλε ησλ εηαηξεηώλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ, όζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

Οη εηαηξείεο πξνο ελεκέξσζε, αιιά θαη γηα ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνζζέηνπ ζηε 

βελδίλε, ππνβάιινπλ ζηε Δηεύζπλζε Πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Ηξάηνπο ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ 

πξνζζέηνπ, όπσο ηα θπζηθνρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρεκηθή ηνπ ζύλζεζε, ην πνζνζηό κε ην νπνίν 

πξνζηίζεηαη ζην θαύζηκν, κέζνδν ειέγρνπ, ηηο βειηηώζεηο ηηο νπνίεο επηθέξεη, ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ 

θαη κεραληθώλ δνθηκώλ, πηζηνπνηεηηθό κεραληθώλ δνθηκώλ, ηα δεδνκέλα αζθαιείαο, δήισζε ηεο εηαηξείαο αλ 

ην πξόζζεην ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξεο ηεο Γ. Γ. ή θαηαγσγήο ΓΔΓ πνπ είλαη ζπκβαιιόκελα κέξε ζηε ζπκθσλία 

ΓΟΥ. Ε ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζζέηνπ ζα γίλεηαη θαηά ηξόπν εκπηζηεπηηθό. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηαιπηώλ ησλ απηνθηλήησλ απαγνξεύεηαη ε πξνζζήθε ζηελ 

ακόιπβδε βελδίλε ελώζεσλ ηνπ θσζθόξνπ.  

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο νμύηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο, ε νμύηεηα ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο αηζαλόιεο Δε 

ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,007% m/m, όηαλ ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ASTM D 1613/1991. 

Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ αλαγξάθνληαη ζηε αλσηέξσ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

2. Πεηρέιαηο θίλεζες 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην πεηξέιαην 

θίλεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θηλεηήξσλ Diesel. Γηδηθόηεξα, ην 

πεηξέιαην θίλεζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξό, δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη λεξό ή άιιεο μέλεο ύιεο 

ζε πνζνζηά κεγαιύηεξα από ηα πξνβιεπόκελα από ηελ απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 514/2004 

«Ηαύζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Δνθηκώλ». Οη ελ ιόγσ πδξνγνλάλζξαθεο 

ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντόληα ππξόιπζεο ή θαη κίγκαηα απηώλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο, ώζηε λα 

πιεξνύληαη όινη νη όξνη ηεο παξαπάλσ απόθαζεο. Γεληθόηεξα, νη ηδηόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη 

απηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απόθαζε. 

Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα έρεη ην θπζηθό ηνπ ρξώκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθώλ νπζηώλ ή ηρλεζέηνπ.  

Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ αλαγξάθνληαη ζηε αλσηέξσ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

 

3. Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζρεδηαζκέλνπο 

λα ιεηηνπξγνύλ κε απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ. Γηδηθόηεξα, ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη κίγκα 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξό, δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη λεξό ή άιιεο μέλεο ύιεο ζε πνζνζηά κεγαιύηεξα από ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο». Οη ελ ιόγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή 

πξντόληα ππξόιπζεο ή θαη κίγκαηα απηώλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο, ώζηε λα πιεξνύληαη όινη νη όξνη ηεο 

παξαπάλσ απόθαζεο. Γεληθόηεξα, νη ηδηόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απόθαζε. 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο έρεη ρξώκα θόθθηλν θαη πεξηέρεη ηρλεζέηε solvent yellow 124, όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ 468/2003 «Δηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνύ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Υεκηθνύ πκβνπιίνπ, ζε πνζνζηό 6 ρηιηνζηόγξακκα αλά ιίηξν πεηξειαίνπ. Ο ρξσκαηηζκόο θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζε. Ε έληαζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ 

θπκαίλεηαη από ASTM No 3 έσο ASTM No 5. 

Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ αλαγξάθνληαη ζηε αλσηέξσ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ µε ηιρ παπακάηω πποδιαγπαθέρ : 

 

 Οη πην θάησ πνηνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη άιισλ 

ξεπζηώλ - πγξώλ αλαισζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη 

εηδηθώλ εξγαιείσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Oξρνκελνύ γηα  είθνζη ηέζζεξεο(24) κήλεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Δήισζε (Κ. 1599/1986) όηη όια ηα 

είδε ησλ ππό πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη άιισλ ξεπζηώλ - πγξώλ αλαισζίκσλ πιεξνύλ όιεο ηηο παξακέηξνπο 

ησλ πνηνηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο. 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί όπνπ αλαθέξνληαη νη απαηηνύκελεο 

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

.. 

 
Α/Α 

 
ΓΖ∆Ο 

 
ΔΕΣΟΤΙΓΚΕ ΠΡΟ∆ΖΑΓΡΑΦΕ 

 

 

1 

 
 

ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΠΓΣΡΓΘΑΖΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ 

SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA : A3-96 

API : CG4 
 

 

 

 

2 

 

 

ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΠΓΣΡΓΘΑΖΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ SAE 

10W/40 

SAE 10W/40 , ACEA : E7/E9 
API : CJ-4 

,ΙΑT 3521 

 

 

 

 

3 

 

 

ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΠΓΣΡΓΘΑΖΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ SAE 

10W/30 

SAE 10W/30 , ACEA : E9/Γ6 
API : CJ-4 

 

 

  4 ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΠΓΣΡΓΘΑΖΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ SAE  

20W/50 

SAE  20W/50 , ACEA : A3/B3,E3,B4 
API : CG-4/SJ 

  
 

 

 
5 

 
ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΒΓΚΔΖΚΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ SAE 

10W-40 

SAE 10W/40 , ACEA : A3/B3, A3/B4 
API : SL/CF 

 



 

 

. 

 

. 

 

 . 

 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ,  

 

6 ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ 

ΒΓΚΔΖΚΟΗΖΚΕΣΕΡΩΚ 

SAE 15W-40 

SAE 15W/40 , ACEA : A3/B3, A3/B4 
API : SL/CF 

 

7 ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ Τ∆ΡΑΤΘΖΗΩΚ 

ΤΣΕΙΑΣΩΚ HLP ISO 46 

HLP ISO 46 
DIN 51524 part 3 , HVLP 

8 ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ Τ∆ΡΑΤΘΖΗΩΚ 

ΤΣΕΙΑΣΩΚ HLP ISO 68 

HLP ISO 68 
DIN 51524 part 3 , HVLP 

9 ΘΖΠΑΚΣΖΗΟ ΤΔΡΑΤΘΖΗΟΤ 

ΤΣΕΙΑΣΟ CASE 

CASE HY-TRAN ULTRACTION MAT 3540 

10  

 
ΑΚΣΖΦΤΗΣΖΗΟ ΤΓΡΟ  ΓΖΑ 

ΗΘΓΖΣΑ ΗΤΗΘΧΙΑΣΑ ΦΤΓΓΖΟΤ 

BS 6580, ASTM D-3306, AFNOR NF R 15- 

601, SAE J1034 

Σν ελ ιόγσ πξντόλ ζα είλαη 

ζπµππθλσµέλν αδηάιπην αληηςπθηηθό, 

αληηζεξµηθό θαη αληηζθσξηαθό 

θαηάιιειν γηα όια ηα απηνθίλεηα θαη 

όιεο ηηο επνρέο. 

 11 ΑΚΣΖΦΤΗΣΖΗΟ –ΑΚΣΖΘΓΡΙΖΗΟ 

ΔΖΑΘΤΙΑ ΓΣΟΖΙΟ ΠΡΟ ΥΡΕΕ 
Σν αληηςπθηηθό λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο  ASTM D 3306 

 12 ΑΚΣΖΠΑΓΧΣΖΗΟ (ΑΚΣΖΠΕΗΣΖΗΟ) 

ΓΖΑ ΠΡΟΣΑΖΑ ΓΚΑΚΣΖ 

ΗΡΤΣΑΘΘΧΚ ΠΑΡΑΦΖΚΕ 

------ 

 13  

ΒΑΘΒΟΘΖΚΕ SAE 80W/90 

SAE 80W/90 
API GL-5 
MIL-L-2105D, ZFTE-ML 

 14 ΒΑΘΒΟΘΖΚΕ SAE 85W/140 SAE 85W- 140               

API: GL-5                

MIL-L-2105D 

 15  

   ADBLU 

 

 

 

DIN 70070, ISO 22241 

Βειηησηηθό πεηξειαίνπ γηα ηελ µείσζε ηεο 

εθπνµπήο θαπζαεξίσλ από βαξέα 

νρήµαηα πνπ θέξνπλ πεηξειαηνθηλεηήξεο 

ζύµθσλα µε ηελ νδεγία Euro 5 ηεο Γ.Γ. 

 , 

  16 ΤΓΡΟ ΦΡΓΚΩΚ DOT 4 DOT 4, FMVSS 116, SAEJ1703 
 

 
17 

ΑΚΣΖΙΕΗΕΣΖΑΗΟ 

ΠΓΣΡΓΘΑΖΟΤ 

Τγξό κπθεηνθηόλν/βαθηεξηνθηόλν 
πξόζζεην πεηξειαίνπ κε αλαινγία 1000 
πξνο 1. 



 

 

Σα ππό πξνκήζεηα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, πξσηνγελή (όρη αλαθπθισκέλα) θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 

 

 

 

     Oξρνκελόο   14-12-2022  14-12-2022               

  Ο πληάμαο            H  Πξ/λε ηεο  Δ.Σ.Τ  

    

 

 

     

                                Γεώξγηνο ηάκνπ      ΣΓ                                                Θεκνληά ηακαηάθε      

                            Ειεθηξνιόγνο Ιεραληθόο                                              Αξρηηέθησλ Ιεραληθόο 
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ΑΡΘΡΟ 1
O
: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Ε παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, (ακόιπβδεο βελδίλεο, 

πεηξειαίνπ θίλεζεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη πγξαεξίνπ θίλεζεο -LPG) θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ  Οξρνκελνύ, ησλ Κνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ γηα είθνζη ηέζζεξεο  (24) κήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
O
: Ζζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ  θαη ιηπαληηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο : 

 Σνπ Κ.4412/2016 ΦΓΗ 147 Α’/2016 «Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ). 

 Σνπ Κ.3861/2010 ΦΓΗ 112 Α’/2010 «Γλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα 

δηαύγεηα». 

 Σνπ Κ.4013/2011 ΦΓΗ 204 Α’/2011 «ύζηαζε Γληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 Σνπ άξζξν 4 ηεο Π.Κ.Π. ΦΓΗ 240 Α’/2012 πνπ θπξώζεθε κε ην Κ.4111/2013 ΦΓΗ 18 Α’/2013. 

 Σνπ Κ.4155/2013 ΦΓΗ 120 Α’/2013 «Γζληθό ύζηεκα Ειεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σνπ Κ.3852/2010 ΦΓΗ 87 Α’/2010 «Κέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Ηαιιηθξάηεο». 

 Σνπ Κ.3886/2010 ΦΓΗ 173 Α’/2010 «Δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ - 

Γλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΓΟΗ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ζνπλίνπ 1989 

(L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΓΟΗ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνύ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Δεθεκβξίνπ 2007 (L335)» έσο ηελ εκεξνκελία παύζεσο ηζρύνο ηνπ 31.12.2016. 

 Σεο Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΓΗ 2677 Β’/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γζληθνύ πζηήκαηνο Ειεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΓΕΔΕ)». 

 Σεο ππ’ αξηζκό πξση. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΖΗΣΦ-ΠΦ5) εγθπθιίνπ κε ζέκα «Γλεκέξσζε γηα ην Γζληθό 

ύζηεκα Ειεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΓΕΔΕ)». 

 Σεο ππ’ αξηζκό 11543/ΓΓΗ.3/26-03-13 εγθπθιίνπ ΤΠ.Γ. κε ζέκα «Αλάδεημε πξνκεζεπηώλ - ρνξεγεηώλ 

πξνκεζεηώλ ησλ Δήκσλ, ησλ Ζδξπκάησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ, ησλ 

Ζδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ». 

 Σνπ Κ.3054/2002 ΦΓΗ 230 Α’/2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Κ.3438/2006 ΦΓΗ 33 Α’/2006 «ύζηαζε πκβνπιίνπ Γζληθήο Γλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο - Ρύζκηζε 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 291/2003 «Γλαξκόληζε ηεο Γιιεληθήο Κνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΓΗ ηνπ 

Γπξσπατθνύ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1998 όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ 



θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.» (ΦΓΗ 332 Β’/2004). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 513/2004 «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο Α.Υ.. 291/2003…» 

(ΦΓΗ 1149 Β’/2005). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 460/2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο Α.Υ.. 92/2009… ληίδει, όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.» (ΦΓΗ 67 Β’/2010).  

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 316/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο 

θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Γ.Η. ηνπ Γπξσπατθνύ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ.» (ΦΓΗ 501 Β’/2012). 

 Tεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 510/2004 «Ηαύζηκα Απηνθηλήησλ − Ακόιπβδε Βελδίλε − Απαηηήζεηο θαη Ιέζνδνη 

Δνθηκώλ» (ΦΓΗ 872 Β’/2007). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 514/2004 «Ηαύζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

Δνθηκώλ.» (ΦΓΗ 1490 Β’/2006). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.Υ.. 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» 

(ΦΓΗ 1531 Β’/2003). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.Υ.. 468/2003 «Δηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνύ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.» 

(ΦΓΗ 1273 Β’/2003). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.Υ.. 284/2006 «Γλαξκόληζε ηεο Γιιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηε Οδεγία 1999/32/ΓΗ…» 

(ΦΓΗ 1736 Β’/2007). 

 Σεο Απόθαζεο ηνπ Α.X.. 335/2012 «Ηαύζηκα απηνθηλήησλ – Τγξαέξηα (LPG) − Απαηηήζεηο θαη Ιέζνδνη 

Δνθηκώλ» (ΦΓΗ 69 Β’/2013). 

 Σεο κε αξηζκό 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Ηαζνξηζκόο θαηαλαιώζεσο θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ ησλ Ηξαηηθώλ απηνθηλήησλ, Κ.Π.Δ.Δ., Οξγαληζκώλ θιπ.» (ΦΓΗ 93 Β’/1982). 

 Σεο κε αξηζκό 543/5543/00 Ηνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Υξήζε, θπθινθνξία θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηα απηνθίλεηα – νρήκαηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δεκόζηνπ ηνκέα.» (ΦΓΗ 376 Β’/2000). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα  ππό πξνκήζεηα είδε είλαη δηαηξεηά  θαη   ρσξίδνληαη ζηηο εμήο νκάδεο: 
 

 
 
 
 
 
 

1η ΟΜΑΔΑ :ΚΑΥΣΙΜΑ 

 ΣΜΗΜΑ 1 ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ   

Α/Α Περιγραφή είδουσ 
Ποςότητα 
lt 

υνολική τιμή 
€ 

1 Βελδίλε Ακόιπβδε                         21.090 35.853,00 

2 Πεηξέιαην Κίλεζεο                          64.346 102.953,60 

3 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο        34.000 34.272,00   

           φνολο   173.078,6 

υνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24%    214.617,46 

 

                                                    

 



                                                ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Α/Α ΣΤΠΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 

1. ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ LIT. 67.000                67.536,00 

                        ΤΝΟΛΟ                                                                                       67.536,00 

            ΣΔΛΗΚΟ   ΜΔ ΦΠΑ                                                                                  83.744,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Α/Α ΣΤΠΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 

1. ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ LIT. 37.500       37.800,00 

                                               ΤΝΟΛΟ                                                           37.800,00 

                  ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ                                                                       46.872,00 

 

 

 

 

 
           ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ    2023-2024                     

                                       Ομαδα  Β 

 

 

 

Α/Α ΔΗ∆Ο ΤΚ. ΠΟΟ

ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ     

 

1 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ 

SAE 15W/40 

 

ιίηξα 

 

50 

 

5,0 

 

250,00 

 

2 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ 

SAE 10W/40 

 

ιίηξα 

 

                                

150                 

 

6,0 

                      900,00 

 

3 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ 

SAE 10W/30 

 

ιίηξα 

 

150 

 

  6,00 

 

900,00 

                             4 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΧΝ  

 SAE 20W/50 

   ιίηξα 
     100         4,00                       400,00 

 

ΛIΠΑΝΣΗΚΑ ΒΔΝΕΗΝΟΚΖΣΖΡΧΝ 
    

 

5 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 

10W/40 

 

ιίηξα 

 

20 

 

5,00 

 

      100,00 



 

6 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 

15W/40 

 

ιίηξα 

 

20 

 

4,00 

 

80,00 

    ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

    

 

7 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ   

Τ∆ΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ HLP 

ISO 46 

 

ιίηξα 

 

    

100 

 

3,50 

 

350,00 

                                8 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ 

Τ∆ΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ HLP 

ISO  46 

    η      100             3,50             350,00 

                            9 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ 

CASE 

  η       200          4,00           800,00 

   
 

  ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ-                                                    

ΓΡΑΝΑΕΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 

 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90 

 

ιίηξα 

 

120 

 

7,00 

 

840,00 

 

11 

 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W/140 

 

ιίηξα 

 

                

100 

 

7,00 

 

700,00 

 

 
 

 

 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΘΔΡΜΗΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
ΑΝΣΙΦΤΚΣΙΚΟ-ΑΝΣΙΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ 

ΔΣΟΙΜΟ ΠΡΟ ΥΡΗΗ 

 

ιίηξα 

 

 150 

 

5,00 

 

500,00 

 

13 

 

ΑΝΣΙΦΤΚΣΙΚΟ-ΑΝΣΙΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΑΡΑΙΧΗ 

 

ιίηξα 

 

100 

 

4,00 

 

400,00 

                   
                14                                  

  ΑΝΣΙΠΑΓΧΣΙΚΟ (ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΟ) 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΝΑΝΣΙ ΚΡΤΣΑΛΛΧΝ 

ΠΑΡΑΦΙΝΗ 

   ιίηξα 
      40         5,50       220,00 

                                    ΓΗΑΦΟΡΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΓΡΑ     

 

15 

 

ΤΓΡΟ ΦΡΔΝΩΝ DOT 4 

 

ιίηξα 

        

20 

 

5,00 

 

100,00 

 

16 

 

ΑDBLUE 

 

ιίηξα 

 

100 

 

2,5 

 

250,00 

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 

7.140,00 

ΦΠΑ 24%                               
1.713,6 

ΤΝΟΛΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ             8.853,60 

 

 



 

 

 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά  γηα ην ζύλνιν ηεο  

πξνκήζεηαο ή κεκνλσκέλα γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ δύν νκάδεο. Η πξνζθνξά, κε 

πνηλή απνθιεηζκνύ, πξέπεη λα θαιύπηεη όια ηα είδε θαη ηηο πνζόηεηεο θάζε νκάδαο, όπσο 

απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ηεύρε ηεο κειέηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη: 

1) Γηα ηα θαύζηκα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ζηελ εθάζηνηε 

λόκηκα δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο. Οη αλσηέξσ ηηκέο κέζεο ιηαληθήο 

πώιεζεο ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα πηζηνπνηνύληαη από ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Βνησηίαο, θαη ζα πξνθύπηνπλ κεηαμύ ηεο αλώηεξεο θαη ηεο θαηώηεξεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα ρνξήγεζεο απηνύ. 

2) Γηα ηα ιηπαληηθά ε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ όπσο απηά αλαθέξνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε.   

Ο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ Αγνξαλνκηθό 

Κώδηθα. 
Ο κεηνδόηεο ηεο 1

εο
 ΟΜΑΓΑ , ιόγσ έιιεηςεο δεκνηηθώλ απνζεθεπηηθώλ 

δεμακελώλ, αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε 
πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη 
ηξνθνδόηεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  Η παξάδνζε θαη ε ηξνθνδόηεζε 
ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ κε θαύζηκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ηνπ κεηνδόηε 
ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ.Η παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από 
παξαγγειία ζηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ. 

Ο κεηνδόηεο ηεο 2
εο

 ΟΜΑΓΑ  αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη 
ρσξίο θαλέλα πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηκεκαηηθή παξάδνζε 
νπνηνλδήπνηε πνζνηήησλ ιηπαληηθώλ  γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.  Η 
παξάδνζε ησλ ιηπαληηθώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ηελ επόκελε εξγάζηκε 
εκέξα από ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 5

O
: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη : 

α) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

β) Σερληθή έθζεζε 

γ) Πνηνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

δ) Δλδεηθηηθόο θαη ζπλνπηηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 

  

ΑΡΘΡΟ 6
O

: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

                     

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

: Σηκέο πξνζθνξώλ 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά 

ηελ παξνύζα πξνκήζεηα ζα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. πλεπώο, 

ε πνζνζηηαία έθπησζε (γηα ηα θαύζηκα) θαη ε ηηκή κνλάδαο (γηα ηα ιηπαληηθά) ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα είλαη ζε 

ηζρύ ε αληίζηνηρε ζύκβαζε πξνκήζεηαο, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο 

θαζελόο από ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζύκθσλα κε όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο πξνζθνξάο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο όξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο. 



Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά έθαζηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θάζε νκάδαο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ όζσλ ππνςήθησλ 

πξνκεζεπηώλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
O

: ύκβαζε 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο θαη λα 

θαηαζέζεη ηηο θαηά ην 9
ν
 άξζξν ηεο παξνύζαο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
O

: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο - Πιεξσκή 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο πξνκήζεηαο, θαη παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ηπρόλ απαηηήζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζύληαμε ηνπ 

ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
O

: Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνύλ ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην 33ν 

άξζξν ηεο 11389/1993 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπίζεο, εάλ έλαο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 

εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζύκθσλα κε ην 35ν άξζξν ηεο 

11389/1993 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, εθηόο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπόηε ε 

παξάηαζε δίλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
O

: Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

Δθ’ όζνλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή 

εκθαλίδνπλ ειαηηώκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα απνθαηαζηήζεη ή βειηηώζεη 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
O

: Φόξνη - ηέιε – θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ 

ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία εμόθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
O

: Δμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 

Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
O

: Υξόλνη θαη ηόπνη παξάδνζεο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

α) Ακόισβδε βελδίλε, πεηρέιαηο θίλεζες  

Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο , ακόιπβδε βελδίλε, πεηξέιαην θίλεζεο , θαζώο 

θαη ε ηξνθνδόηεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε 

ηνπ αλαδόρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνκήζεηα ησλ ελ ιόγσ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάδεη κε θαύζηκα ηα νρήκαηα όισλ ησλ δνκώλ ηνπ Γήκνπ όιεο ηεο 

ώξεο ηεο εκέξαο, εθηόο αξγηώλ. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηελ 

έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο, παξάδνζε ησλ ελ ιόγσ θαπζίκσλ. 



β) Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο θαηά ηόπνπο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Οξρνκελνύ,  θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ. Οη παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα 

γίλνληαη ηκεκαηηθά. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηείηαη κία (1) εκέξα πξηλ ηελ παξάδνζε γηα 

ηελ εκέξα θαη ηνλ ηόπν παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επόκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ, ζηνλ ηόπν 

παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ εηδνπνίεζε.  

Καζώο όιεο νη αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο θαπζίκσλ ζηελ ηερληθή έθζεζε, ζηνλ 

ελδεηθηηθό θαη ζηνλ ζπλνπηηθό ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη νη εθηηκώκελεο σο 

απαξαίηεηεο πνζόηεηεο παξάδνζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα δώδεθα (12) 

κήλεο γηα ηνλ Γήκν θαη γηα θαζέλα από ηα Ννκηθά Πξόζσπα μερσξηζηά, απηέο νη πνζόηεηεο 

είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη δεζκεπηηθέο. Γειαδή, θαζώο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε 

ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θάζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ μερσξηζηά, είλαη πνιύ πηζαλό 

λα κε ρξεηαζηνύλ λα παξαδνζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο νη εθηηκώκελεο σο απαξαίηεηεο 

πνζόηεηεο ηόζν ζηνλ Γήκν όζν θαη ζε θάζε Ννκηθό Πξόζσπν αληίζηνηρα, σο θαη ηελ 

31.12.2020. πλεπώο, ζε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλόινπ ηεο αλαγξαθόκελεο ζηε 

ζύκβαζε πνζόηεηαο, ε νπνία είλαη ην ζύλνιν ησλ εθηηκώκελσλ σο απαξαίηεησλ πνζνηήησλ 

γηα ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα, σο θαη ηελ 31.12.2020, εθόζνλ νη αλάγθεο είηε ηνπ 

Γήκνπ είηε νπνηνπδήπνηε από ηα Ννκηθά Πξόζσπα επηβάιινπλ όηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ιήςε όιεο ηεο αληίζηνηρεο εθηηκώκελεο σο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη γηα είθνζη ηέζζεξεο (24) κήλεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνύηαη λα αμηώζεη 

απνδεκίσζε γηα απηό είηε από ηνλ Γήκν είηε από νπνηνδήπνηε από ηα Ννκηθά Πξόζσπα. 

 

γ) Ληπαληηθά 

Καζώο όιεο νη αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο ιηπαληηθώλ  ζηελ ηερληθή έθζεζε, ζηνλ 

ελδεηθηηθό θαη ζηνλ ζπλνπηηθό ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη νη εθηηκώκελεο σο 

απαξαίηεηεο πνζόηεηεο παξάδνζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα είθνζη ηέζζεξεο 

κήλεο (24) κήλεο, απηέο νη πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη δεζκεπηηθέο. Καηά ζπλέπεηα 

εθόζνλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ επηβάιινπλ όηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε όιεο ηεο 

αληίζηνηρεο εθηηκώκελεο σο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  θαη 

γηα  είθνζη ηέζζεξεο (24) κήλεο, ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε γηα 

απηό από ηνλ Γήκν. 

Οη παξαγγειίεο ησλ ιηπαληηθώλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ε ζε δύν δόζεηο θαη ν 

πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξώλεηαη κία (1) κέξα πξηλ ηελ παξάδνζε θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επόκελεο εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ. Ο 

πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε 

πξαθηηθό πξόβιεκα γηα ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο, 

παξάδνζε ησλ ιηπαληηθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
O

: Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 

Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο 

ζπκβαηηθέο πνηνηηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη 

ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή 

ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο 

επηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο ηδίαο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Οξρνκελνύ δηθαηνύηαη 

λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνύησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά 

ηνλ πιένλ πξόζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ ηξόπν. 



Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ κε καθξνζθνπηθό έιεγρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
O

 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε πξνζθόκηζε ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

ιηπαληηθώλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Οξρνκελνύ 

   

 Οξρνκελόο  14-12-2022 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ  14-12-2022 

                        Ο πληάμαο Ο Πξ/λνο ηεο Γ.Σ.Τ 

  

               Γεώξγηνο  ηάκνπ          

            Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο     Σ.Δ                                      Λεκνληά ηακαηάθε  

                                                                                                Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


