ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
Υπ’ αριθ. : 1/2018
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕTOYΣ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 229.013,17ΕΥΡΩ
ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 184.688,04ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α 24%

:

48.325,13ΕΥΡΩ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2018) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια Υγρών καυσίµων» (κίνησης,
θέρµανσης
& λιπαντικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου, του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης
–Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για το έτος 2018»
Αριθµ. Μελέτης: 1/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια υγρών
καυσίµων" (κίνησης, θέρµανσης & λιπαντικών), για το έτος 2018 προϋπολογισµού
€229.013,17 (µε Φ.Π.Α), για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του ∆ήµου Πωγωνίου,
του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου
Πωγωνίου, των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα για το ∆ήµο Πωγωνίου το ποσό της προµήθειας είναι € 153.423,20 µε ΦΠΑ,
για το Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του
∆ήµου Πωγωνίου € 19.045,98 µε ΦΠΑ, για την Α/θµια Σχολική Επιτροπή € 31.744,00 µε
ΦΠΑ, για την Β/θµια Σχολική Επιτροπή € 24.800,00 µε ΦΠΑ.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄ /2016) και την αριθµ.
Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013) υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Β. Τα είδη που θα περιλαµβάνονται στην εν λόγω προµήθεια και θα χρησιµοποιηθούν για την
κίνηση καθώς και την καλή λειτουργία των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ∆ήµου Πωγωνίου
και του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου
Πωγωνίου είναι το πετρέλαιο κίνησης, η αµόλυβδη βενζίνη, λιπαντικά για κινητήρα,
σασµάν, υγρά υδραυλικών, υγρά φρένων, υγρά µπαταρίας, αντιψυκτικό υγρό, γράσο
κλπ. Επίσης προβλέπεται η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις αντίστοιχες ανάγκες
κτιρίων του ∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και
Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου και των κτιρίων Σχολικών Επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας
(γυµνάσια – λύκεια) και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία – δηµοτικά).
Ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη,
συγκεντρωτικά, τις καταναλώσεις των ανωτέρω ειδών που έγιναν το έτος 2017.
Επίσης έγινε προσπάθεια να εκτιµηθούν οι διευρυµένες ανάγκες µετακίνησης των οχηµάτων
και µηχανηµάτων έργων. Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση είναι αδύνατη η ακριβής
πρόβλεψη των αναγκών, γι αυτό τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν τεθεί στον
Προϋπολογισµό αποτελούν προεκτιµήσεις της Υπηρεσίας των ετήσιων αναγκών.
Γ. Η πίστωση για την εκτέλεση της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. Εξόδων των
προϋπολογισµών οικ. έτους 2018 του ∆ήµου Πωγωνίου, Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου και των Σχολικών Επιτροπών
∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

∆. Αναλυτικά τα υπό προµήθεια είδη χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες:
1η Οµάδα: Καύσιµα (Πετρέλαιο – Βενζίνη) & Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Πωγωνίου
2η Οµάδα: Καύσιµα (Πετρέλαιο– Βενζίνη) Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πωγωνίου
3η Οµάδα: Καύσιµα (Πετρέλαιο) Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
4η Οµάδα: Καύσιµα (Πετρέλαιο) ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Τα προµηθευόµενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης,
καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.

Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής:
Η τιµή προσφοράς θα δοθεί µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη
περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή.

E. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε το Νόµο 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
ΣΤ. Η προµήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι εξαντλήσεως των
ποσοτήτων της µελέτης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα και
κάθε οµάδα χωριστά.
Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Πωγωνίου.
Οι συµβάσεις προµήθειας θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Οµοίως οι παραλαβές των ειδών, θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Καλπάκι 5/1/2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
O Aναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τσιµογιάννης Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια Υγρών καυσίµων» (κίνησης,
θέρµανσης
& λιπαντικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου, του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης
–Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για το έτος 2018»
Αριθµ. Μελέτης: 1/2018

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Συνοπτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ∆ήµου Πωγωνίου
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για
ολόκληρο το ∆ήµο:
ΓΕΝΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018
(∆ήµος Πωγωνίου, Ν.Π.∆.∆ ∆ήµου Πωγωνίου, Σχολικές Επιτροπές Α' & Β')
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Aµόλυβδη
Ελαιολιπαντικά

Ποσότητα σε λίτρα
100.750,00
60.000,00
24.000,00

Τιµή Μονάδος

Αξία Προµήθειας

0,80000
1,05565
1,22661
-

80.600,00
63.339,00
29.438,64
11.310,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

184.688,04
44.325,13

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

229.013,17

1η ΟΜΑ∆Α
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Καυσίµων – Λιπαντικών ∆ήµου Πωγωνίου
Καύσιµα:
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Μέση Λιανική
Τιµή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ
Α/Α

1.
2.
3.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Aµόλυβδη

Ποσότητα σε λίτρα

33.750,00
60.000,00
18.000,00

(υπ’ αριθµ. ΕΜ10/41-2018 ∆ελτίο Μέσης
Εβδοµαδιαίας
λιανικής τιµής υγρών
καυσίµων της ∆/νσης
Ανάπτυξης)

Αξία Προµήθειας

0,80000
1,05565
1,22661

27.000,00
63.339,00
22.078,98

ΣΥΝΟΛΟ

112.417,98
26.980,32
139.398,30

ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ελαιολιπαντικά:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

σε ευρώ

(Λίτρα)

(€)

1.

Έλαια υδραυλικών
συστηµάτων Νο 46

4,80

27,00

129,60

2.

Έλαια υδραυλικών
συστηµάτων Νο 68

4,80

600,00

2.880,000

3.

Έλαια υδραυλικών
συστηµάτων Μ.Ε.

5,70

80,00

456,00

4.

Έλαια πετρελαιοκινητήρων
10W40

8,00

35,00

280,00

5.

Έλαια πετρελαιοκινητήρων
15W40

7,00

410,00

2.870,00

10,0

10,00

100,00

8,00

34,00

272,00

7,00

90,00

630,00

12,00

8,00

96,00

8.

Έλαια πετρελαιοκινητήρων
5W30
Έλαια βενζινοκινητήρων
10W40
Έλαια βενζινοκινητήρων
15W40

9.

Υγρά φρένων DOT4

10.

Βαλβολίνες 80W90

5,80

233,00

1.351,40

11.

7,00

111,00

777,00

12.

Αντιπαγωτικό συµπυκνωµένο
Γράσο λίπανσης (NGLI class
2)

7,40

51,00

377,40

13.

Έλαια πετρελαιοκινητήρων
20W50

7,30

80,00

584,00

14.

Λάδι µίξης 2Τ χορτοκοπτικών

9,00

44

396,00

15.

Παραφλού ψυγείων (paraflu)

3,00

37,00

111,00

6.
7.

Μερικό Σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

11.310,40€
2.714,50€
14.024,90€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α 1 = 153.423,20€
Παρατήρηση: Οι τιµές για τα ελαιολιπαντικά προέκυψαν µετά από έρευνα αγοράς της Υπηρεσίας.

2η ΟΜΑ∆Α
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Καυσίµων Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης
–Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου

Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας & Παιδείας ∆ήµου Πωγωνίου 2018
Μέση Λιανική
Τιµή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1.

Πετρέλαιο θέρµανσης

2.

Βενζίνη Aµόλυβδη

Ποσότητα σε λίτρα

10.000,00
6.000,00

(υπ’ αριθµ. ΕΜ10/41-2018 ∆ελτίο Μέσης
Εβδοµαδιαίας
λιανικής τιµής υγρών
καυσίµων της ∆/νσης
Ανάπτυξης)
0,80000
1,22661
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α 2= € 19.045,98

Αξία
Προµήθειας(€)

8.000,00
7.359,66
15.359,66
3.686,32
19.045,98

3η ΟΜΑ∆Α
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Καυσίµων Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής

Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 2018
Μέση Λιανική
Τιµή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

1.

Πετρέλαιο θέρµανσης

32.000,00

(υπ’ αριθµ. ΕΜ10/41-2018 ∆ελτίο Μέσης
Εβδοµαδιαίας
λιανικής τιµής υγρών
καυσίµων της ∆/νσης
Ανάπτυξης))
0,80000

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία
Προµήθειας(€)

25.600,00

25.600,00
6.144,00
31.744,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α 3 = 31.744,00€

4η ΟΜΑ∆Α
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Καυσίµων ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής

Ενιαία Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2018
Μέση Λιανική
Τιµή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ
Α/Α

1.

ΕΙ∆ΟΣ

Πετρέλαιο θέρµανσης

Ποσότητα σε λίτρα

25.000,00

(υπ’ αριθµ. ΕΜ10/41-2018 ∆ελτίο Μέσης
Εβδοµαδιαίας
λιανικής τιµής υγρών
καυσίµων της ∆/νσης
Ανάπτυξης)
0,80000
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία
Προµήθειας(€)

20.000,00
20.000,00
4.800,00
24.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α 4 = 24.800,00€
Οι µέσες λιανικές τιµές υγρών καυσίµων είναι σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. ΕΜ10/4-1-2018 ∆ελτίο της ∆/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων/Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού.
Οι ανωτέρω αναγραφείσες ποσότητες στα λιπαντικά είναι ενδεικτικές. Οι πραγµατικές
ποσότητες θα καθοριστούν από τις πραγµατικές ανάγκες για το διάστηµα έως τη λήξη της
σύµβασης.

Οι φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων και των
δαπανών που αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης εφόσον δεν κριθεί
σκόπιµο.
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
€229.013,17 (µε το Φ.Π.Α.). Η σύµβαση θα έχει χρονική ισχύ ενός έτους από την υπογραφή της και
θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία
ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο
των ειδών και ποσοτήτων της κάθε οµάδας µε τις εξής επιλογές:
για το σύνολο των καυσίµων και λιπαντικών ενός ή περισσότερων φορέων.
Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες πριν από την εξάντληση
του οικονοµικού αντικειµένου της παρούσης (συµβατικό ποσό) ο ∆ήµος Πωγωνίου διατηρεί το
δικαίωµα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώµατος προαίρεσης µονοµερώς για επιπλέον
ποσότητες και µέχρι την εξάντληση του συµβατικού ποσού (παρ. 1 άρθρου 132 του Ν.
4412/2016).
Επίσης, στην περίπτωση που µε τη λήξη της ηµεροµηνίας της σύµβασης δεν έχει
εξαντληθεί το συµβατικό ποσό, ο ∆ήµος Πωγωνίου έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη χρονική
ισχύ της σύµβασης για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες µε απλή έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου µε απόφαση του ∆.Σ. και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της
προµήθειας σε άλλο προµηθευτή.
Καλπάκι 5-1-2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
O Aναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τσιµογιάννης Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια Υγρών καυσίµων» (κίνησης,
θέρµανσης
& λιπαντικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου, του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης
–Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για το έτος 2018»
Αριθµ. Μελέτης: 1/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Αµόλυβδη βενζίνη
Θα έχει προδιαγραφές σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α 510/2004/07 (ΦΕΚ 872/Β/04-06-2007) & τη
Κ.Υ.Α 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004) όπως τροποποιήθηκε µε τη Κ.Υ.Α 513/2004/05 (ΦΕΚ
1149/Β/2005)
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών
Για την αµόλυβδη βενζίνη που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια εφαρµόζονται οι
προδιαγραφές και οι µέθοδοι δοκιµών που καταγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.
Σηµείωση: Οι παράµετροι που είναι υπογραµµισµένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ και
στην τροποποίηση της 2003/17/ΕΚ.
Πίνακας 1
Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών για την premium Αµόλυβδη Βενζίνη
Όρια(1)
Παράµετρος
Μονάδα Ελάχιστ
Μέθοδος(2)
Μέγιστο
ο
prEN
ISO
Ερευνητικός αριθµός οκτανίου, RON(3)
95,0
5164
prEN
ISO
Αριθµός οκτανίου κινητήρα, MON(4)
85,0
5163
EN
ISO
3675(5)
3
Πυκνότητα στους 15°C
kg/m
720
775
EN
ISO
12185
Περιεκτικότητα σε µόλυβδο
mg/l
5
prEN 237
Αντοχή στην οξείδωση
Λεπτά
360
EN ISO 7536
EN ISO
20846
150 (µέχρι
EN
ISO
31.12.2004)
Περιεκτικότητα σε θείο(6)
mg/kg
20847(7)
50,0
EN ISO
20884
10,0
EN
ISO

20846
EN
ISO 20884
Περιεχόµενα κοµιώδη

mg/100m
l

Ανάλυση υδρογονανθράκων
- ολεφίνες
- αρωµατικοί

% (ν/ν)

-

- βενζόλιο (9)

% (ν/ν)

-

5

18,0
42,0
prEN 14517
ASTMD1319
(µέχρι
31.12.2004) (8)
ή 35,0
EN 12177
1,00
EN 238
PrEN 14517

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος (3 ώρες σε 50 ∆ιαβάθµι
Κλάση 1
°C)
ση
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο (10)

% m/m

Οξυγονούχες ουσίες

%(ν/ν)

EN ISO 2160

-

2.7

-

3,0

-

5,0

- Ισοπροπυλική αλκοόλη

-

10,0

- Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη

-

7,0

- Ισοβουτυλική αλκοόλη

-

10,0

-

15,0

-

10,0

Μεθανόλη
(πρέπει
να
προστίθενται
σταθεροποιητές)
- Αιθανόλη (µπορεί να χρειάζεται η προσθήκη
σταθε-ροποιητών)

- Αιθέρες µε 5 ή περισσότερα άτοµα άνθρακα
ανά µόριο
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (11)

EN ISO 6246

EN 1601 EN
13132
EN 1601 EN
13132

(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισµός
και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον καθορισµό
ελάχιστης τιµής έχει ληφθεί υπόψη µία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R =
αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των
κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259.
(2) Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 228:2004. Είναι δυνατόν να
θεσπίζεται αναλυτική µέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου
ΕΝ 228:2004, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα µέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια
ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε την αναλυτική µέθοδο που αντικαθιστά.
(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσµα κατά τον υπολογισµό
του RON, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2003/17/ΕΚ.
(4) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσµα κατά τον υπολογισµό
του MON, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2003/17/ΕΚ.
(5) Σε περίπτωση διαφωνίας να χρησιµοποιείται η µέθοδος ΕΝ ISO 3675.
(6) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αποφ. ΑΧΣ 291/2003, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου
2005, πρέπει να διατίθεται στην αγορά και να είναι διαθέσιµη σε κατάλληλα ισόρροπη
γεωγραφική βάση, στην ελληνική επικράτεια, αµόλυβδη βενζίνη µε µέγιστη περιεκτικότητα σε
θείο 10mg/kg. Επιπλέον, και µε την επιφύλαξη της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/17/ΕΚ, το αργότερο από 1η Ιανουαρίου 2009, η αµόλυβδη
βενζίνη που διατίθενται στην αγορά, στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να έχει µέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/k

(7) Σε περίπτωση αµφισβήτησης η µέθοδος ΕΝ ISO 20847 δεν είναι κατάλληλη ως µέθοδος
διαιτησίας.
(8) Σε περίπτωση αµφισβήτησης να χρησιµοποιείται η µέθοδος ASTM D 1319. Η µέθοδος
ASTM D 1319 θα χρησιµοποιείται χωρίς αποπεντανισµό του δείγµατος. Όταν υπάρχει στο
δείγµα βενζίνης ΕΤΒΕ η ζώνη των αρωµατικών θα προσδιορίζεται από τον ροζ-καφέ δακτύλιο
που βρίσκεται στην κατεύθυνση του κόκκινου δακτυλίου που κανονικά σχηµατίζεται όταν δεν
υπάρχει ΕΤΒΕ στο δείγµα.
(9) Σε περίπτωση διαφωνίας να χρησιµοποιείται η µέθοδος ΕΝ 12177.
(10) Σε περίπτωση διαφωνίας να χρησιµοποιείται η µέθοδος ΕΝ 1601.
(11) Άλλες µονοαλκοόλες και αιθέρες µε τελικό σηµείο ζέσεως όχι ανώτερο του
προδιαγραφόµενου στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2
Απαιτήσεις πτητικότητας για την premium αµόλυβδη βενζίνη
Παράµετρος

Μονάδα

Κλάση Α
Τάση ατµών

ΚΡα

Μέθοδος
(13)

Όρια (12)
Ελάχιστο
45,0 60,0
Μέγιστο

Κλάση C

Κλάση C1

50,0 80,0

50,0 80,0

ΕΝ
13016-1

Απόσταξη
- απόσταγµα στους
Ελάχιστο
% (ν/ν)
20,0 48,0
22,0 50,0 22,0 50,0
70°C
Μέγιστο
- απόσταγµα στους
Ελάχιστο
% (ν/ν)
46,0 71,0
46,0 71,0 46,0 71,0
100°C
Μέγιστο
ΕΝ
ISO
- απόσταγµα στους
3405
% (ν/ν)
Ελάχιστο 75,0
75,0
75,0
150°C
- τέλος απόσταξης
°C
Μέγιστο 210
210
210,0
υπόλειµµα
% (ν/ν)
Μέγιστο 2
2
2
απόσταξης
∆είκτης ατµόφραξης
Μέγιστο 1050
(VLI) (10VP+7E70) (14)
(12) Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1.5 έως 30.9 Κλάση C (χειµερινή περίοδος): Από 1.11
έως 31.3 Κλάση C1 (Μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.
Με απόφαση της ∆/νσης Πετροχηµικών του ΓΧΚ, σε κρίσιµες περιόδους, δύναται η C1 να
παρατείνεται και για τους µήνες Νοέµβριο και Μάρτιο.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης µε τα
χαρακτηριστικά της προηγούµενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεµάτων. Αυτό ôe ν
ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη µε τα χαρακτηριστικά της
κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 2.
(13) Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 228:2004. Είναι δυνατόν να
θεσπίζεται αναλυτική µέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου
ΕΝ 228:2004, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα µέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια
ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε την αναλυτική µέθοδο που αντικαθιστά.
(14 ) Όπου VP = Τάση ατµών, Ε70 = απόσταγµα στους 70 °C
2. Πετρέλαιο κίνησης
Θα έχει προδιαγραφές σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α:
− 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
− 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
− 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)
− 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004)
− 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών
Για το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια εφαρµόζονται οι
προδιαγραφές και οι µέθοδοι δοκιµών που καταγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.
Πίνακας 1: Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών
Παράµετρος
Μονάδα
Όρια (1)

Αριθµός
κετανίου (3)
∆είκτης
κετανίου

Μέθοδος (2)

Ελάχιστο

Μέγιστο

51,0

-

EN ISO 5165

46,0

-

EN ISO 4264

Απόσταξη
συµπύκνωµα
% (v/v)
στους 250oC
συµπύκνωµα
% (v/v)
στους 350oC
συµπύκνωµα
oC
95%
(v/v)
4
στους( )
Πυκνότητα
kg/m3
στους 15oC

EN ISO 3405
-

65

85

-

-

360

820

845

EN ISO 3675
(5)
EN ISO 12185

Πολυκυκλικοί
αρωµατικοί
% m/m
11
ΕΝ 12916
υδρογονάνθρακες (6)
Περιεκτικότητ
α
σε
µεθυλεστέρες
% (v/v)
7
ΕΝ 14078
λιπαρών
οξέων (8)
(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιµές». Κατά τον καθορισµό των
οριακών τιµών τους εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προιόντα πετρελαίου - Καθορισµός
και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµής», ενώ στον καθορισµό
ελάχιστης τιµής έχει ληφθεί υπόψη µία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R =
αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των
κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259.
(2) Μέθοδοι δοκιµών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 590:2009. Είναι δυνατόν να
θεσπίζεται αναλυτική µέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου
ΕΝ 590:2009, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα µέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια
ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας µε την αναλυτική µέθοδο που αντικαθιστά.
(3) Σε περίπτωση αµφισβήτησης, για τον προσδιορισµό του αριθµού κετανίου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν έγκυρες εναλλακτικές µέθοδοι, οι οποίες διαθέτουν έγκυρη δήλωση
αξιοπιστίας, σε συµφωνία µε το EN ISO 4259 και για τις οποίες υπάρχει τεκµηριωµένη
αξιοπιστία τουλάχιστον ίση µε αυτή της µεθόδου αναφοράς EN ISO 5165. Το λαµβανόµενο από
εναλλακτική µέθοδο αποτέλεσµα να έχει σχέση µε το αποτέλεσµα της µεθόδου αναφοράς
δυνάµενη να αποδειχθεί.

(4) Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%, 50%,
90% v/v.
(5) Σε περίπτωση διαφωνίας θα χρησιµοποιείται η µέθοδος EN ISO 3675
(6) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες το σύνολο των περιεχόµενων αρωµατικών υδρογονανθράκων µείον τους
περιεχόµενους µονοαρωµατικούς υδρογονάνθρακες, όταν και οι δυο προσδιορίζονται µε τη
µέθοδο ΕΝ 12916.
(7) Η µέθοδος ΕΝ 12916 δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσει πολυκυκλικούς αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες και µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων.

Περιεκτικότητα
σε θείο(9)

55

-

ΕΝ ISO 20846
ΕΝ ISO 20847
(10)
ΕΝ ISO 20884
ΕΝ ISO 20846
ΕΝ ISO 20884
ΕΝ ISO 2719

% m/m

-

0,30 (11)

ΕΝ ISO 10370

% m/m

-

0,01

ΕΝ ISO 6245

mg/kg

-

350
(µέχρι
31.12.2004) ή
50
10

Σηµείο
ανάφλεξης
Ανθρακούχο
υπόλειµµα
(επί 10%
υπολείµµατος
αποστάξεως)
Τέφρα

oC

Νερό

mg/kg

-

200

ΕΝ ISO 12937

Αιωρούµενα
σωµατίδια
∆ιάβρωση
χάλκινου
ελάσµατος (3
ώρες σε 50 oC)
Αντοχή στην
οξείδωση
Λιπαντικότητα,

mg/kg

-

24

ΕΝ 12662

∆ιαβάθµισ
η
g/m3

Κλάση 1

ΕΝ ISO 2160

-

25

ΕΝ ISO 12205

-

460

ΕΝ ISO
12156-1

2,00

4,50

EN ISO 3104

διορθωµένη
διάµετρος
φθοράς

µm

σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους
60°0
Ιξώδες
40°0

στους mm2/s

Σηµείωση: Οι παράµετροι που είναι υπογραµµισµένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ και
στην τροποποίησή της 2003/17/ΕΚ.
5.4 Απαιτήσεις εξαρτώµενες από τις κλιµατολογικές συνθήκες
(8) Οι µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 14214.
(9) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της αποφ. ΑΧΣ 291/2003 το αργότερο από την 1η
Ιανουαρίου 2005, πρέπει να διατίθεται στην αγορά και να είναι διαθέσιµο σε κατάλληλα

ισόρροπη γεωγραφική βάση, στην ελληνική επικράτεια, ντίζελ µε µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο
10mg/kg. Επιπλέον, και µε την επιφύλαξη της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/17/ΕΚ, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, όλα τα καύσιµα ντίζελ
που διατίθενται στην αγορά, στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να έχουν µέγιστη περιεκτικότητα
σε θείο 10 mg/kg.
(10) Σε περίπτωση αµφισβήτησης η µέθοδος ΕΝ ISO 20847 δεν είναι κατάλληλη ως µέθοδος
αναφοράς.
(11) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος (0,3% m/m µέγιστο) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο
δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόµενο ποσοστό
του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται
ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της µεθόδου ΕΝ ISO 13759. Όταν
διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δεν θα λαµβάνεται υπόψη το όριο αυτό.
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m
µέγιστο ανθρακούχου υπολείµµατος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σηµείο απόφραξης
ψυχρού φίλτρου (CFPP), για τη χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου (θερινή
περίοδος) είναι κλάσης Α, ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου
(χειµερινή περίοδος) είναι κλάσης C, όπως προδιαγράφονται στον Πίνακα 2 της παρούσας.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ’ ανοχή, του ορίου της προηγούµενης
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να
παραδίδουν πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της χειµερινής περιόδου.
Πίνακας 2: Απαιτήσεις εξαρτώµενες από τις κλιµατολογικές συνθήκες
Παράµετρος Μονάδα
Όρια
Μέθοδος

Θερµοκρασία
αποφράξεως
ψυχρού
oC
φίλτρου
(CFPP)

Κλάση Α

Κλάση C

+5

-5

ΕΝ 116

.
3. Πετρέλαιο θέρµανσης
Θα έχει προδιαγραφές σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

4. Λιπαντικά
Για τις ανάγκες της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιακών οχηµάτων του ∆ήµου Πωγωνίου απαιτείται η
προµήθεια ελαιολιπαντικών και λοιπών υγρών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία τόσο του
κινητήρα όσο και των υπολοίπων υποσυστηµάτων του οχήµατος. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι
απαιτείται η προµήθεια σε ελαιολιπαντικά για την λίπανση των κινητήρων των υπηρεσιακών
οχηµάτων, για την λειτουργία των υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης των φορτηγών, εκσκαφέωνφορτωτών, των υδραυλικών συστηµάτων πέδησης τους, για την ορθή λειτουργία του συστήµατος
τροφοδοσίας καυσίµου του κινητήρα, του συστήµατος έναυσης του κινητήρα (συσσωρευτής) καθώς
και του συστήµατος ψύξης του κινητήρα ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο.
Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά την
καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση µαζί µε τις προσφορές του σχετικού
πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.
Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιακών
οχηµάτων του ∆ήµου Πωγωνίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται
παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία µε δυνατότητα σφράγισης και µετά το
άνοιγµά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόµενό της.
Τα λιπαντικά θα έχουν προδιαγραφές σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/1205-2005).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
Από απόψεως επιπέδου ποιότητας, τα λιπαντικά της παρούσας ανταποκρίνονται στις
παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις
προγενέστερων.
API
ACEA
SC, SD, SE, SF
SG, SH, SJ, SL
A1, A2, Α3
CC
CD, CF, CE
B1, B2, Β3, Β4
CF-4, CG-4, CH-4, CI-4
E1, E2, E3, E4, E5

Παράρτηµα Ι - Ταξινόµηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2)
SAE No
Βαθµός
ιξώδους

∆υναµικό
Ιξώδες(3), cP σε
θερµοκρασία (C)
Μέγιστο

Ιξώδες(4), cP σε
θερµοκρασία (C)
οριακής άντλησης
Μέγιστο

Κινηµατικό ιξώδες(5)
(cSt) στους 100C

DW
5W
10W
15W
20W
25W
20
30

6250 στους -35
6600 στους -30
7000 στους -25
7000 στους -20
9500 στους -15
13000 στους -10
-

60.000 στους -40
60.000 στους -35
60.000 στους -30
60.000 στους -25
60.000 στους -20
60.000 στους -15
-

Ελάχ.
3,8
3,8
4,1
5,6
5,6
9,3
5,6
9,3

Μέγ.
<9,3
<12,5

40

-

-

12,5

<16,3

40

-

-

12,5

<16,3

Ιξώδες υψηλού
ρυθµού
διάτµησης(6)
(cP) στους
150C
Ελαχ.
2,6
2,9
2,9(0W-40,5W40,10W-40)
3,7(15W-40,
20W-40, 25W40, 40)
3,7
3,7

50
16,3
<21,9
60
21,9
<26,1
(1) 1cP= 1mPa.s, 1cSt=1mm2/s
(2) Όλες οι τιµές είναι κρίσιµες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο ASTM D-3244 (βλ. κείµενο ,
τµήµα 3)
(3) ASTM D-5293
(4) ASTM D-4684
(5) ASTM D-445
(6) ASTM D-4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D-4741), ή ASTM D-5481
Παράρτηµα ΙΙ - Λεπτοµερή φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
OW
5W
10W
15W 20W 25W
SAE No
Σηµείο ροής
-36
-33
-30
-27 -24 -24
C µεγ.
Σηµείο
190
195
200 205 205
αναφλέξεως 185
C ελαχ.
∆είκτης
ιξώδους
ελαχ.
Ιξώδες
CP(α)
Α, Β1
2,9 -3,5
Α2,Α3,Β2
Ελαχ.
Ε1,Ε2,Ε3,Ε4 3,5
>>
>>
α.στους 150C και 106
S-1
Παράρτηµα ΙΙΙ

20

30

40

50

-24

-18

-12

-6

205

210

215

220

----------90------------

Λοιπές ποιότητες

SAE

A1/B1

XW-20

Να παραµένει στο βαθµό

XW-30
8,6 cSt
XW-40
12,0 cSt
XW-50
X: 5, 10, 15, 20, 25.

9 cSt
12 cSt
15 cSt

Παράρτηµα IV
Α1,Β1
Α2,Β2,Β4
Α3,Β3,Ε1,Ε2,Ε3,Ε4

Όλα τα άλλα
15
13
13

10W - X
15
15
13

Παράρτηµα V - Τύπος ελαστοµερούς
Α. Για ACEA A,B
RE1
Σκληρότητα DIDC, βαθµοί -1/+5
Αντοχή σε τάση, %
-40/+10
Επιµήκυνση σε θραύση % -50/+10
Μεταβολή όγκου %
-1/+5
Β. Για ACEA Ε
RE1
Σκληρότητα DIDC, βαθµοί -1/+5
Αντοχή σε τάση, %
-50/+10
Επιµήκυνση σε θραύση % -60/+10
Μεταβολή όγκου %
-1/+5
Παράρτηµα VI - Θειική τέφρα
ACEA A1
A2
A3
A5
Θειική
1.5
1.5
Τέφρα, 1.3 1.5
% m/m

RE2-99
-5/+8
-15/+18
-35/+10
-7/+5

RE3
-25/+1
-45/+10
-20/+10
-1/+30

RE4
-5/+5
-20/+10
-50/+10
-5/+5

RE2-99
-5/+8
-15/+18
-35/+10
-7/+5

RE3
-25/+1
-45/+10
-20/+10
-1/+30

RE4
-5/+5
-20/+10
-50/+10
-5/+5

B1

B2

B3

B4

B5

E

1.3

1.8

1.5

1.6

1.6

2.0

Επιπλέον τα λιπαντικά θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Έλαια υδραυλικών συστηµάτων Νο 46 , 68

Ενισχυµένα υδραυλικά ορυκτέλαια κατάλληλα για κυκλοφοριακά και υδραυλικά
συστήµατα . Θα πρέπει να ανταποκρίνεται τέλεια σε σκληρές συνθήκες εργασίας καθώς
και σε µεγάλες µεταβολές θερµοκρασίας. Προδιαγραφές : DIN52524 – PART II ,ANFOR
NF – E 48600 HM , DENISION HF2 ,VICUERS (I – 286 S) , CETOR RP9 1H H2.
2. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 10W40
Yψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Euro-4 που θα εξασφαλίζει οικονοµία
καυσίµου και παρατεταµένα διαστήµατα αλλαγών (µέχρι και 150.000 km σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα καθώς τα διαστήµατα αλλαγής εξαρτώνται από το είδος
της οδήγησης και από το σύστηµα φίλτρανσης) και ταυτόχρονα την ελάχιστη φθορά και την
µέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Προδιαγραφές: ACEA E7/Ε4, API CF, MAN M 3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, CUMMINS CES
20072, VOLVO VDS-3, DAF ExtendedDrain, RENAULT RVI, RXD, RLD, RD-2, RLD-2, SCANIA
LDF, etc
3. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W40
Ενισχυµένα πολύτυπα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών παρατεταµένης χρήσης, µε
µακρόχρονα διαστήµατα και πολλά χιλιόµετρα µεταξύ αλλαγής λαδιών, ειδικά για νέους
πετρελαιοκινητήρες υψηλών αποδόσεων, ατµοσφαιρικούς ή TURBO που λειτουργούν κάτω
από ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες. Πρέπει να εξασφαλίζει άριστη λίπανση και απόδοση του
κινητήρα, οικονοµία στα καύσιµα και τη συντήρηση.
Προδιαγραφές: ACEA E3/E2/B3/B2/96, API CG-4/CF-4/CF/SF κ.λ.π.
4. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 5W30

Συνθετικό 100% λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων που παρέχει εξαιρετική προστασία και
παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας.Είναι
κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες Εuro 1,2,3 και Εuro 4.
Προδιαγραφές: ACEA E4, E5,,E7,έγκριση ΜΒ 228.5,MAN M3277,Volvo VDS-3,RVI RLD-2 ,
CUMMINS CES 20077, MTU OIL CATEG. 3, DQC III-10
5. Έλαια βενζινοκινητήρων 10W40 :
Συνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για καταλυτικούς βενζινοκινητήρες, πολυβάλβιδους,
µε υπερσυµπιεστή ή φυσικής αναπνοής και για κινητήρες LPG.
Προδιαγραφές: ACEA : A3/B3, A3/B4, MB 229.1, VW 500.00/505.00, AΡΙ : SL/SJ/CF

6. Έλαια βενζινοκινητήρων 15W40
Ηµισυνθετικά λιπαντικά για τους τελευταίας γενιάς πολύστροφους βενζινοκινητήρες. Κατάλληλα
για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, καταλυτικών, ατµοσφαιρικών και turbo. Θα
προσφέρουν προστασία και λιπαντική µεµβράνη για περισσότερα χιλιόµετρα από τα συµβατικά
λιπαντικά.
Προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, Mercedes Benz 229.1, VW 501.01/505.00(SAE
10W40)

7. Υγρό φρένων DOT 4
Τα υγρά φρένων DOT 4 θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που δίνονται από τους
κατασκευαστές και θα πληρούν τουλάχιστον τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία
γίνεται ενδεικτική αναφορά ακολούθως: FMVSS 1 16, SAE J 1703 / SAE J 1704, ISO 4925 ή
ανώτερες σε συσκευασία του 0.5 λίτρου.
8. Βαλβολίνες 80W90
Συνθετική βαλβολίνη, σχεδιασµένη µε επιλεγµένο πακέτο προσθέτων, κατάλληλη για κιβώτια
ταχυτήτων και διαφορικά όλων των τύπων οχηµάτων, που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα
δύσκολες συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών.
Προδιαγραφές:API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360,MAN 3343 SL, VOLVO 97310 etc.
9. Αντιπαγωτικό πετρελαίου
Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να µειώνει το σηµείο πήξης του πετρελαίου αλλά και να
βελτιώνει την ικανότητα ροής του ακόµη και σε θερµοκρασία 0°C, γεγονός που θα επιτυγχάνεται
µε την αποφυγή συσσωµάτωσης κρυστάλλων παραφίνης στο πετρέλαιο, φαινόµενο που

εµφανίζεται στις χαµηλές θερµοκρασίες. Ενδεδειγµένη αναλογία 1/1000, για προστασία µέχρι 10οC.
Προδιαγραφές: Να καλύπτει την χειµερινή προδιαγραφή CFPP: -5°C
10. Γράσα ηµίρευστα (NGLI 0)
Γράσο βάσης λιθίου σε ηµίρρευστη κατάσταση και εξαιρετική αντοχή για το κεντρικό σύστηµα
λίπανσης αυτοκινήτων και φορτηγών.
Προδιαγραφές: NLGI 0, DIN 51825, KP00K-30, etc
11. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 20W50
Ενισχυµένα πολύτυπα λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών παρατεταµένης χρήσης, µε
µακρόχρονα διαστήµατα και πολλά χιλιόµετρα µεταξύ αλλαγής λαδιών. Αφορά
πετρελαιοκινητήρες υψηλών αποδόσεων ατµοσφαιρικούς ή µε υπερπλήρωση (TURBO) που
λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες. Πρέπει να εξασφαλίζει προστασία από
φθορές και διαβρώσεις και µακροζωία της µηχανής, ενώ θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την
λίπανση στόλων πετρελαιοκίνητων οχηµάτων, φορτηγών και ηµιφορτηγών.
Προδιαγραφές: ACEA E3/E2/B3/B2/96, API CG-4/CF-4/CF/SF, MB 228.1/229.1, etc
12. Παραφλού ψυγείων (paraflu)
Προδιαλυµένο, έτοιµο για χρήση, αντιψυκτικό-αντιθερµικό υγρό, µε αντισκωριακές ιδιότητες.
Πρέπει να παρέχει µεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των
σωληνώσεων και της αντλίας νερού από φθορές και σκουριά. Αντιψυκτική προστασία
τουλάχιστον µέχρι -10 oC και αντιθερµική κάλυψη τουλάχιστον µέχρι 100 oC.
Προδιαγραφές: ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, JIS K, etc
13. Λιπαντικό 2Τ :
Συνθετικό άκαπνο λιπαντικό δίχρονων µηχανών.
Προδιαγραφές : API TC, ASTM TSC-3, JASO FΟ, ISO-L-EGD.
Ο ∆ήµος Πωγωνίου κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει
δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές
Καλπάκι 5-1-2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
O Aναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τσιµογιάννης Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια Υγρών καυσίµων» (κίνησης,
θέρµανσης
& λιπαντικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πωγωνίου, του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης
–Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για το έτος 2018»
Αριθµ. Μελέτης: 1/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆. ΤΟΥ.
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο µειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την
διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της
προµήθειας.
Η παράδοση των ειδών θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των
Νοµικών Προσώπων του, χωρίς ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα του να υποχρεούνται να

προµηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό της παρούσας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 229.013,17€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2Ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε:
1. Το Ν. 4412/2016 («∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3. Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύµφωνα µε
το αρ. 377 παρ. 1 περ. 82, αρ. 376 και 379 του Ν. 4412/2016.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014): Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις.
5. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του 6ου κεφ. Του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) _
Προπτωχετυτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
7. Την Αριθ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
8. Το Ν. 2307/ΦΕΚ13Α’/15-06-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
9. Το Ν. 3054/ΦΕΚ Α’230/25-09-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β’) Απόφαση Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και µε την ΚΥΑ
543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β’).
11. Το Ν. 4071/2012, αρ. 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για την
προµήθεια καυσίµων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
12. Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης
προµηθευτών – χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων.
13. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
14. Τον Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».

Άρθρο 3Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού β) H παρούσα µελέτη γ) Οι εγκεκριµένες Τεχνικές
Προδιαγραφές της µελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4° - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για κανένα λόγο.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που θα
εκδίδονται µετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Άρθρο 5Ο - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, υποχρεούται να
προσέλθει, σύµφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/2016 εντός είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων,
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες κατά το αρ. 72 του Ν. 4412/2016 εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του
καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα.
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο
όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε
φορέα ήτοι :
α) τον ∆ήµο Πωγωνίου
β) το Ν.Π.∆.∆. Κοινων. Προστας.-Αλληλεγγύης –Μέριµνας & Παιδείας ∆ήµου Πωγωνίου
γ) την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πωγωνίου
δ) την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πωγωνίου
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και µετά την
διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής, σύµφωνα µε το αρ. 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ως ορίζεται στο
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από
τη σύµβαση.

Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν
εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) του
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.846,88€, εφ' όσον ο προσφέρων συµµετέχει
για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών της
µελέτης.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα
του διαγωνισµού της προµήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται από
την υπογραφή της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις
ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων.
Επίσης, στην περίπτωση που µε τη λήξη της ηµεροµηνίας της σύµβασης δεν έχει εξαντληθεί το
συµβατικό ποσό, ο ∆ήµος Πωγωνίου έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της
σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προµήθειας σε άλλο
προµηθευτή
Αναλυτικά η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής:
ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καύσιµα (κίνησης και θέρµανσης), καθηµερινά σύµφωνα
µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του και να εκδίδει τα προβλεπόµενα από το νόµο
παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και τιµολόγια πώλησης, καθώς και συγκεντρωτικές
µηνιαίες καταστάσεις. Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στο ∆ήµο και τα
Νοµικά του Πρόσωπα, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών της
περιφερειακής ενότητας του νοµού όπου βρίσκεται το πρατήριό του, του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο τρόπος τιµολόγησης, κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στη σύµβαση.
Οι τιµές τιµολόγησης θα είναι σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του
αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης).
Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση,
στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο
προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης της παραπάνω προµήθειας, εξαιρουµένης της
αποδεδειγµένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Α) Πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη
Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων θα µεταβαίνουν
στο κατάστηµα (πρατήριο) του αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται µε πετρέλαιο κίνησης και
αµόλυβδη βενζίνη.
Εκτός και αν το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιοµέτρων από
την έδρα του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου (Αποθήκη ∆ήµου Πωγωνίου στο
Καλπάκι) οπότε αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε
πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Η παράδοση, στην
περίπτωση αυτή, θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα
καθορίζεται στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού.
Κάθε φορά που τα οχήµατα θα τροφοδοτούνται µε καύσιµα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να εκδίδει δελτίο αποστολής, επί του οποίου εκτός της ποσότητας του καυσίµου, θα
αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και θα προσυπογράφει ο οδηγός του
οχήµατος.
Κάθε φορά που τα οχήµατα θα τροφοδοτούνται µε καύσιµα, θα εκδίδονται δελτία αποστολής
ανά όχηµα, και στο τέλος του µήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιµολόγια ανά υπηρεσία σύµφωνα
µε τις οδηγίες του επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα εκδοθέντα δελτία αποστολής, µε βάση την
υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια
δελτία πιστοποίησης τιµών της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα του πρατηρίου
του, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Επίσης στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση προκειµένου να
υλοποιούνται οι σχετικές λογιστικές συµφωνίες.
Β) Πετρέλαιο θέρµανσης
Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτήρια του ∆ήµου
& των Νοµικών του Προσώπων εντός δύο ηµερών από την έγγραφη παραγγελία από τον
επιβλέποντα της σύµβασης και συγκεκριµένα:
Στα κτήρια του ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
•
Στα κτήρια του Ν.Π.∆.∆. Κοινων. Προστας.-Αλληλεγγύης –Μέριµνας & Παιδείας ∆ήµου
Πωγωνίου
•
Στα κτήρια του Νοµικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Πωγωνίου»
•
Στα κτήρια του Νοµικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
•

∆ήµου Πωγωνίου»
Κατά την παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης, στα κτήρια του ∆ήµου, των Νοµικών του
Προσώπων και των σχολείων, κατόπιν παραγγελίας από τον επιβλέποντα της σύµβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδίδει δελτίο αποστολής επί του οποίου θα αναγράφεται ο
τόπος παράδοσης και η ποσότητα του παραδιδόµενου πετρελαίου θέρµανσης.
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται σύµφωνα µε τα εκδοθέντα δελτία αποστολής (ανά κτήριο), µε βάση
την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται από τα
ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα του
πρατηρίου του, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 9Ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ
Ατυχήµατα, ζηµιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνον αυτόν χωρίς
καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου.
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιµή του τιµολογίου µετά την αφαίρεση της
έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Άρθρο 10ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και δύο νοµαρχιακές εφηµερίδες.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.pogoni.gr. Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι
νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που
αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από
τον πρώτο λογαριασµό του. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Σε περίπτωση ανάδειξης ανάδοχων περισσότερων του ενός τα έξοδα δηµοσίευσης θα
επιµεριστούν.
Άρθρο 11Ο - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τη µία ή και τις
δύο οµάδες καυσίµων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το
σύνολο των ειδών κάθε οµάδας.
Στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβληθούν:
1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002 ως ισχύει από
την αρµόδια υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία
διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση
µεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιοµέτρων από την έδρα του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων
του ∆ήµου (Αποθήκη ∆ήµου Πωγωνίου στο Καλπάκι)
3. Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι (20)
χιλιοµέτρων από το χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ∆ήµου (Αποθήκη ∆ήµου Πωγωνίου
στο Καλπάκι) θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα
στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή,
παράδοση των καυσίµων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα
καθορίζεται στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού.

Αρθρο 12Ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Οι επιµέρους συµβάσεις τίθενται σε ισχύ από υπογραφής τους και για χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.

Επίσης, στην περίπτωση που µε τη λήξη της ηµεροµηνίας της σύµβασης δεν έχει
εξαντληθεί το συµβατικό ποσό, ο ∆ήµος Πωγωνίου έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη
χρονική ισχύ της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της
προµήθειας σε άλλο προµηθευτή

Καλπάκι 5/1/2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
O Aναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τσιµογιάννης Βασίλειος

