
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      19/2022

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         2.161.238,37 €

Φ.Π.Α. 24 %:                    518.697,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:        2.679.935,57 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  19/2022
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 2.679.935,57 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας, ανακύκλωσης,

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με σκοπό

την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  για  τα  οχήματα  και  μηχανήματα,  πετρελαίου

θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης καθώς και λιπαντικών, που απαιτούνται

για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων: 

1. Της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.)

2. Του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και 

Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»

3. Της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος,

4. Της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος,

5. Του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το

οποίο  κυρώθηκε  η  Π.Ν.Π.  που  δημοσιεύθηκε  στο  Φ.Ε.Κ.  240/Α’  της  12/12/2012,

ορίζεται ότι:

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες:

  Τροφίμων

  Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών

υπηρεσιών,

  Πετρελαιοειδών

  Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού



για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων,

πραγματοποιείται εφ’ εξής από τους οικείους Δήμους.»

Οι  ανωτέρω  προμήθειες,  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που

προβλέπεται στον Ν 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/8-8-2016) όπως ισχύει.

Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις

προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών ( έως την έκδοση

κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές

του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των ανωτέρω Νομικών του Προσώπων.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για

τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως

αυτή αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων (Περιφέρεια

Αττικής  Γενική  Διεύθυνση  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  και  Κλιματικής  Αλλαγής  Π.Ε.

Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου) για την Περιφέρεια Αττικής,

βάσει του οποίου έγιναν τα πρωτογενή αιτήματα των Ν.Π., ενώ για τα λιπαντικά από

σχετική έρευνα της αγοράς.

Η δαπάνη για τη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.161.238,37 ευρώ

πλέον  Φ.Π.Α.  24%  (518.697,20  ευρώ)  ήτοι  η  συνολική  δαπάνη  θα  ανέλθει  σε

2.679.935,57 ευρώ και θα καλύψει τις ανάγκες τόσο του Δήμου όσο και των

Νομικών του Προσώπων για τρία έτη. Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της

προμήθειας θα βαρύνει:

 α)  τον προϋπολογισμό του  Δήμου Μαραθώνος  οικονομικών ετών  2023, 2024,

2025 και συγκεκριμένα τους, Κ.Α. 10.6643.01, 20.6641.01 και 35.6641.01, όπου

έχει  προβλεφθεί  επαρκής  πίστωση και  τις  πιστώσεις  της  Ε΄  Κατασκήνωσης

Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνα,  από χρηματοδότηση,  των αντίστοιχων ετών

και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6482.01.

 β)  τον  προϋπολογισμό  του  ΝΠΔΔ  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης

Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» οικονομικών

ετών  2023,  2024,  2025  και  συγκεκριμένα  τους  Κ.Α.  10-6641.000  και  10-

6643.001, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

γ)  τον  προϋπολογισμό  της  Κοινωφελής  Επιχείρησης  Δήμου  Μαραθώνος

Κ.Ε.Δ.ΜΑ. οικονομικών  ετών 2023,  2024,  2025  και  συγκεκριμένα  τους  Κ.Α.

64.08.000, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

δ) τις πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Μαραθώνος οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025, ποσού 214.500,00 € με βάση

την  

αριθμ. 55/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  της

προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης 214.500,00 € με Φ.Π.Α.



ε)  τις  πιστώσεις  της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Δήμου Μαραθώνος  οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025, ποσού  119.790,00  €

με  βάση  την  

αριθμ. 37/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  της

προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης 119.790,00 € με Φ.Π.Α.

Οι  σχολικές  επιτροπές  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,

λόγω  του  ειδικού  καθεστώτος  από  το  οποίο  αυτές  διέπονται,  δεν  τηρούν

προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α., σχετική μνεία γίνεται

στο έγγραφο αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ. ΕΣ. 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί :

α) για τις ομάδες Α, Β, και Γ σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης

όπως αυτή αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων

(Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής

Αλλαγής Π.Ε.  Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου) για

την Περιφέρεια  Αττικής.

β)  Για  την  ομάδα  Δ  βάσει  σχετικής  έρευνας  αγοράς  και  εμπειρίας  από

προγενέστερη προμήθεια αντίστοιχων ειδών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι:

 Η Ανάδειξη Αναδόχου για τον ανεφοδιασμό τόσο των οχημάτων του Δήμου όσο

και των Νομικών του Προσώπων με καύσιμα επί πιστώσει,  από ιδιόκτητα ή

συνεργαζόμενα με αυτόν πρατήρια καυσίμων, για χρονική διάρκεια τριών (3)

ετών.

 Η  παροχή  προς  τον  Δήμο  και  τα  Νομικά  του  Πρόσωπα,  πίστωσης  στις

προμήθειες  καυσίμων  για  το  ως  άνω  χρονικό  διάστημα  με  συγκεντρωτική

μηνιαία εξόφληση των τιμολογήσεων.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος του αντικειμένου της Διακήρυξης θα παρέχει:

 Εξυπηρέτηση ανεφοδιασμού των οχημάτων του Δήμου και των Νομικών του

Προσώπων  εντός των ορίων του Δήμου. 

 Ανεφοδιασμό  των  οχημάτων  με  καύσιμα  κίνησης  επί  πιστώσει  από  όλα  τα

συνεργαζόμενα με τον Ανάδοχο πρατήρια καυσίμων.

 Στοιχεία  ανεφοδιασμού  (αριθμός  κυκλοφορίας  οχήματος,  τόπος-ημέρα-ώρα,

ποσότητα,  είδος  και  τιμή  καυσίμου),  με  υποχρεωτική  καταχώριση  από  τον

οδηγό της χιλιομετρικής ένδειξης οδομέτρου.

 Πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία μέσω του διαδικτύου σε υπαλλήλους του

Δήμου και των Ν.Π. με εξουσιοδότηση πρόσβασης (κωδικό). 

 Τα εξής παραστατικά συναλλαγής:

Α. απόκομμα συστήματος εισροών – εκροών του πρατηρίου 

Β. απόκομμα συναλλαγής κάρτας από το POS του πρατηρίου



 Τα  σχετικά  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σε  συγκεντρωτική  κατάσταση

όλων των ανεφοδιασμών κάθε ημερολογιακού μήνα κατά τρόπο που να είναι

δυνατή η ενημέρωση του Δήμου και των Ν.Π. του.

 Τη δυνατότητα η εξόφληση των συναλλαγών να γίνεται συγκεντρωτικά και οι

ανεφοδιασμοί με καύσιμα του προηγούμενου μήνα να εξοφλούνται έως την 25η

του  επόμενου  μηνός  βάσει  της  συγκεντρωτικής  κατάστασης  και  την

επιβεβαίωση των συναλλαγών στη βάση των παραστατικών που εκδόθηκαν

από τα συνεργαζόμενα πρατήρια.

Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  την  διενέργεια  ηλεκτρονικής

ανοικτής  διαδικασίας  άνω  των  ορίων  του  άρθρου  27  του  ν.  4412 με  κριτήριο

κατακύρωσης 

για  κάθε  είδος  καυσίμου,  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή),  που προκύπτει  από  το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του

κάθε είδους καυσίμου στο νομό την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει

στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο

πιστοποίησης τιμών

και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας Δ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα1:

ΤΜΗΜΑ 1: «Ομάδα Α - Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 364.678,71 € πλέον

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2: «Ομάδα Β - Πετρέλαιο κίνησης », εκτιμώμενης αξίας 1.421.351,44 € πλέον 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3: «Ομάδα Γ - Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON)», εκτιμώμενης αξίας 264.270,22 € 

πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4: «Ομάδα Δ - Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 110.938,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας

ή  σε  μια  ή  σε  περισσότερες  ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών,  οι  οποίες

επιμερίζονται στα τμήματα 1,2,3, και 4, όπως αναφέρονται παραπάνω Η προσφορά

πρέπει  να  καλύπτει  όλα  τα  είδη  και  τις  ποσότητες  κάθε  τμήματος-ομάδας  που

συμμετέχει.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.679.935,57  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  2.161.238,37  € 

ΦΠΑ:  518.697,20  €) και  για  την  εκτέλεσή  του  υπάρχει  διαθέσιμη,  επαρκής  και

εξειδικευμένη  πίστωση  στον  Προϋπολογισμό  του  Δήμου  και  στις  πιστώσεις  των

νομικών του προσώπων, για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας

προσφορά  σε  μία  ή  σε  περισσότερες  ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών  του

προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα

κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

1



Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των  

2.679.935,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για την εκτέλεσή του

υπάρχει  διαθέσιμη,  επαρκής  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον  Προϋπολογισμό  του

Δήμου και στις πιστώσεις των νομικών του προσώπων, για τα οικονομικά έτη 2023,

2024 και 2025.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022 

Ο Συντάξας

Βασίλειος Λιακώνης

ΔΕ Εποπτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης

υποδομών

Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    19/2022
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 2.679.935,57 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τα είδη και οι ποσότητες που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, αφορούν
στο Δήμο Μαραθώνος και στα Νομικά του Πρόσωπα ξεχωριστά.

1 Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.)

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης 

Ποσότητα

CPV  09135100-5

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 45.000,00

CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 81.639,00 

CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95
RON)

Λίτρα 6.000,00

2 Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  Προσχολικής
Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»:

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης 

Ποσότητα

CPV  09135100-5

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 26.368,00

CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 8.000,00 

CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95
RON) Λίτρα 8.157,00

3 Α΄ Σχολική Επιτροπή:



α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης 

Ποσότητα

CPV  09135100-5

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 157.115,00

4 Β΄ Σχολική Επιτροπή:

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης 

Ποσότητα

CPV  09135100-5

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 87.742,00

5         Δήμος Μαραθώνος:



ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης 

Ποσότητα

CPV  09135100-5

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 15.000,00

CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 750.000,00

CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON) Λίτρα 150.000,00

CPV 09210000-4

1 Λάδι υδραυλικό ISO 68 Δεξαμενή
1000 λίτρων

5

2 Λάδι υδραυλικό Ν. 46 Συσκευασία 
σε βαρέλι των 205 λίτρων

Βαρέλια 15

3
Διαφορικό GEAR OIL PLUS 10/30
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 7

4
Σασμάν TRANSMISSION FLUD 10
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 7

5 ADBLUE Δεξαμενή
1000 λίτρων

10

6 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
15W40

Δεξαμενή
1000 λίτρων

2

7 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
20W50

Δεξαμενή
1000 λίτρων

2

8 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
5W30 EURO 6

Δεξαμενή
1000 λίτρων

2

9 Λιπαντικό ATF III . Συσκευασία σε 
βαρέλι των 205 λίτρων

Βαρέλια 7

10
Ορυκτή βαλβολίνη SAE 80W. 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 2

11
Ορυκτή βαλβολίνη SAE 80W -90. 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 3

12 Γράσο λιθίου NLGI-3. Συσκευασία 
σε βαρέλι των 220 λίτρων

Βαρέλια 3

13

Παραφλού οργανικής τεχνολογίας
(G11) κατάλληλο και για ψυγεία 
αλουμινίου. Συσκευασία σε βαρέλι
των 220 λίτρων

Βαρέλια 4

14 Ενισχυτικό πετρελαίου με 
αντιβακτηριακή προστασία

Λίτρα 100

Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 900,00

CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON) Λίτρα 600,00



         

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022 

Ο Συντάξας

Βασίλειος Λιακώνης

ΔΕ Εποπτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης

υποδομών

Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   19/2022
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 2.679.935,57 € με ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί, για

τις  ομάδες  Α,  Β,  και  Γ  σύμφωνα  με  την  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  όπως  αυτή

αναφέρεται  στο  καθημερινό  δελτίο   πιστοποίησης  τιμών  καυσίμων  (Περιφέρεια

Αττικής  Γενική  Διεύθυνση  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  και  Κλιματικής  Αλλαγής  Π.Ε.

Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου) για την Περιφέρεια  Αττικής.

1.  Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.)

α/α Είδος
Μονάδα
Μέτρησ

ης
Ποσότητα Ενδεικτική

τιμή
ΔΑΠΑΝΗ

(€)

CPV  09135100-5
1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 45.000,00 1.101 49.545.00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α 49.545,00 €
CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 81.639,00 1,691 138.051,54 €

 Μερικό σύνολο Ομάδας  B 138.051.54
€

CPV  09132100-4
Βενζίνη Αμόλυβδη (95

RON) Λίτρα 6.000,00 1,604 9.624.00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Γ 9.624.00 €

Σύνολο Ομάδων Α, Β και Γ 197.220,54
€

2 Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  Προσχολικής  

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»:

α/α Είδος
Μονάδα
Μέτρησ

ης
Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

CPV  09135100-5
1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 26.368,00 1.101 29.031.16 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α 29.031,16 €
CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 8.000,00 1,691 13.528,00 €
 Μερικό σύνολο Ομάδας  B 13.528.00 €

CPV  09132100-4
Βενζίνη Αμόλυβδη (95 Λίτρα 8.157,00 1,604 13.083.82 €



RON)
Μερικό σύνολο Ομάδας Γ 13.083.82 €

Σύνολο Ομάδων Α, Β και Γ 55.642,98 €

3         Α΄ Σχολική Επιτροπή:

α/α Είδος
Μονάδα
Μέτρησ

ης
Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

CPV  09135100-5
1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 157.115,00 1.101 172.983,61 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α 172.983,61
€

Σύνολο Ομάδας Α 172.983,61
€

4 Β΄ Σχολική Επιτροπή:

α/α Είδος
Μονάδα
Μέτρησ

ης
Ποσότητα Ενδεικτική

τιμή
ΔΑΠΑΝΗ

(€)

CPV  09135100-5
1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 87.742,00 1.101 96.603,94 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α 96.603,94 €

Σύνολο Ομάδας Α 96.603,94 €

5 Δήμος Μαραθώνος:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησ

ης

Ποσότητα Ενδεικτική
τιμή

ΔΑΠΑΝΗ (€)

CPV  09135100-5
1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 15.000,00 1.101 16.515,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α 16.515,00 €
CPV  09134200-9

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 750.000,00 1,691 1.268.250,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Β
1.268.250,00

€
CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95
RON)

Λίτρα 150.000,00 1,604 240.600,00 €

                                                                      Μερικό σύνολο Ομάδας Γ 240.600,00 €



CPV 09210000-4

1 Λάδι υδραυλικό ISO 68 Δεξαμενή
1000 λίτρων

5 3,70 18.500,00 €

2
Λάδι υδραυλικό Ν. 46 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 15 3,70 11.377,50 €

3
Διαφορικό GEAR OIL PLUS 10/30
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 7 5,80 8.323,00 €

4
Σασμάν TRANSMISSION FLUD 10
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 7 4,00 5.740,00 €

5 ADBLUE Δεξαμενή
1000 λίτρων

10 1,50 15.000,00 €

6
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
15W40

Δεξαμενή
1000 λίτρων 2 5,00 10.000,00 €

7
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
20W50

Δεξαμενή
1000 λίτρων

2 5,00 10.000,00 €

8
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5W30 
EURO 6

Δεξαμενή
1000 λίτρων 2 6,00 12.000.00 €

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF III Συσκευασία 
σε βαρέλι των 205 λίτρων

Βαρέλια 7 5,00 7.175,00 €

1 0
ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 
λίτρων

Βαρέλια 2 5,00 2.050.00 €

1 1
ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 
80W-90 Συσκευασία σε βαρέλι 
των 205 λίτρων 

Βαρέλια 3 5,50 3.382.50 €

1 2
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI-3 
Συσκευασία σε βαρέλι των 220 
λίτρων

Βαρέλια 3 5,00 3.300.00 €

1 3

ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (G11) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Συσκευασία σε 
βαρέλι των 220 λίτρων

Βαρέλια 4 3,00 2.640.00 €

1 4 .
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ 100 14,50 1.450,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Δ 110.938,00 €

Ε ΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 CPV  09134200-9
1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 900,00 1,691 1.521,90 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Β 1.521,90 €
CPV  09132100-4

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95
RON)

Λίτρα 600,00 1,604 962,40 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Γ 962,40 €
Σύνολο Ομάδων Α,Β,Γ και 
Δ

2.161.238,37
€

Φ.Π.Α 518.697,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2.679.935,57
€

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022 

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,



Βασίλειος Λιακώνης

ΔΕ Εποπτών

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης

υποδομών

Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..

………....,  οδός  ………………………………………….,  αριθμός  ………,  τηλέφωνο

…………………., fax …………….

Ποσοστό Έκπτωσης για τις Ομάδες Α, ή Β ή Γ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ομάδα Α

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%

Ομάδα Β

1 Πετρέλαιο κίνησης 
….…..%

Ομάδα Γ 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON) ….…..%

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης. Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
λιανική  τιμή  πώλησης  όπως  αυτή  αναφέρεται  στο  καθημερινό  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  καυσίμων
(Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου) για την Περιφέρεια  Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14. 



ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ       /
/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..

………....,  οδός  ………………………………………….,  αριθμός  ………,  τηλέφωνο

…………………., fax …………….

Προσφερόμενες τιμές  για την Ομάδα Δ΄



1 Λάδι υδραυλικό ISO 68 

Δεξαμεν
ή

1000
λίτρων

5

2
Λάδι υδραυλικό Ν. 46 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 λίτρων Βαρέλια 15

3
Διαφορικό GEAR OIL PLUS 10/30
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 λίτρων Βαρέλια 7

4
Σασμάν TRANSMISSION FLUD 10
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 λίτρων Βαρέλια 7

5 ADBLUE

Δεξαμεν
ή

1000
λίτρων

10

6
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
15W40

Δεξαμεν
ή

1000
λίτρων

2

7
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
20W50

Δεξαμεν
ή

1000
λίτρων

2

8
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
5W30 EURO 6

Δεξαμεν
ή

1000
λίτρων

2

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF III Συσκευασία σε βαρέλι 
των 205 λίτρων

Βαρέλια 7

1 0 ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 λίτρων

Βαρέλια 2

1 1 ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90 
Συσκευασία σε βαρέλι των 205 λίτρων 

Βαρέλια 3

1 2 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI-3 Συσκευασία σε 
βαρέλι των 220 λίτρων

Βαρέλια 3

1 3

ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(G11) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Συσκευασία σε βαρέλι των 
220 λίτρων

Βαρέλια 4

1 4 .
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ 100

Μερικό σύνολο Ομάδας Δ

Οι προσφερόμενες τιμές μονάδας θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   19/2022
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 2.679.935,57 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα  υπό  προμήθεια  υγρά  καύσιμα  θέρμανσης  και  κίνησης  για  τις  ανάγκες  του

Δήμου  Μαραθώνος,  της  Ε΄  Κατασκήνωσης  Αγίου  Ανδρέα  και  των  Νομικών  του

Προσώπων,  όπως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά παραπάνω, πρέπει  να είναι,  όσον

αφορά  τα  καύσιμα,  ποιότητας  όμοιας  με  εκείνη  που  παράγουν  τα  κρατικά

διυλιστήρια.

Επίσης:

 Το  πετρέλαιο  κίνησης  DIESEL  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένο  από  άλλες

προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει

ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

 Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.).

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  ανάμειξη  με  βενζίνη  super  ή  νερό  ή

πετρέλαιο.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Μαραθώνος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα

από τα καύσιμα  ώστε  να ελέγχεται  τόσο  η  ποιότητα  όσο  και  το  αν  πληρούν  τις

απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  ποιοτικού  και  ποσοτικού  ελέγχου.  Για  τον

ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που

θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   (  Ομάδα Α)  

Θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων. Όσον αφορά στις
προδιαγραφές  του,  όπως  προβλέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  θα  έχει  τα
παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

 Φυσική κατάσταση Υγρό 
 Χρώμα Κόκκινο 
 Πυκνότητα στους 15° C 830-860 kg/m3 
 Κινηματικό ιξώδες 40° C <6Cs t 
 Σημείο ανάφλεξης min 55° C 
 Θείο max 0,2% m/m (2000 mg/kg) 
 Ανθρακούχο υπόλειμμα % πι/ΐη 



 (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%) max 0,30% m/m 
 Τέφρα max 0,02% m/m 
 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος κλάση 3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Ομάδα Β)
Το 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)

Θα χρησιμοποιείται  για την κίνηση και  την λειτουργία των οχημάτων και  των
μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων. Όσο αφορά
στις  προδιαγραφές  του  DIESEL  κίνησης  τα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  του,
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και θα είναι: 

 Φυσική κατάσταση Υγρό 
 Χρώμα Πράσινο 
 Πυκνότητα σε 15° C 820-845 kg/m3 
 Θείο μεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % W/W 
 Σημείο ανάφλεξης Ελάχιστο 55° C 
 Κινηματικό ιξώδες 40° C L 2-4,5 Cst 
 Τέφρα μεγ.0,01%πι/ΐη 
 Ανθρακούχο υπόλειμμα (σε 
 Υπόλειμμα απόσταξης 10%) μεγ.0,30% m/m 
 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος κλάση 1 
 Αντοχή στην οξείδωση Ελάχιστο 360 min 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON) (Ομάδα Γ)) (Ομάδα Γ)

Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την 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 την Κ.Υ.Α 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

Θα  χρησιμοποιείται  για  την  κίνηση  των  καταλυτικών  αυτοκινήτων  του  Δήμου
Μαραθώνος  της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα  και των Νομικών του Προσώπων.
Όσον  αφορά  στις  προδιαγραφές  της,  θα  είναι  αυτές  που  προβλέπονται  από  την
κείμενη νομοθεσία. Θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

 Φυσική κατάσταση Υγρό 
 Πυκνότητα στους 15° C 720 - 775 Kg/m3 
 Αριθμός οκτανίου (RON) min 95 
 Αριθμός οκτανίου (ΜΟΝ) min 85 
 Θείο mg/kg max 50 
 Μόλυβδος g/lit max 0,005 
 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος κλάση 1 
 Αντοχή στην οξείδωση ελάχ. 360 min 
 Απόσταγμα στους 150° C ελαχ. 75% ν/ν 
 Τελικό σημείο απόσταξης max 210o C 
 Περιεκτικότητα σε οξυγόνο max 2,7% m/m 
 Ολεφίνες maxl8%v/v 
 Αρωματικές ενώσεις max 35% v/v 
 Βενζόλιο max 1% v/v 
 Αιθέρες με πέντε ή περισσότερα 



 άτομα άνθρακα ανά μόριο max 15% v/v 
 Μεθανόλη max 3% v/v 
 Αιθανόλη max 5% v/v 

Λιπαντικά (Ομάδα Δ)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από

την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

 • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά
μηχανών εσωτερικής καύσης,

 • Της  Απόφασης  του  Α.Χ.Σ.  12/1995  (ΦΕΚ  471Β/29.5.1995)  για  τις
βαλβολίνες, 

 • Της  Απόφασης  του  Α.Χ.Σ.  2180/1981  (ΦΕΚ  43Β/3.2.1982)  για  τα  υγρά
φρένων,

 • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό
και

 • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα.

 1. Λάδι υδραυλικό ISO 68  

Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων που λειτουργούν σε δυσμενείς

συνθήκες, άριστης ποιότητας κι υψηλής σταθερότητας, απαλλαγμένο ψευδαργύρου

και χλωρίου. Θα πρέπει να έχει αντοχές σε μεγάλες πιέσεις και φορτία καθώς και

άριστη  φιλτροδιαπερατότητα,  αντισκωριακές,  απογαλακτοποιητικές,

αντιοξειδωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες.

Προδιαγραφές: DIN 51524 PART 2 HLP DenisonHF-0, HF-2, AFNOR NF E 48-603 Vickers

M-2952-S, M-2950-S, I-286-S Millacron P-68, P-69, P-70.

 2.   Λάδι υδραυλικό Ν. 46  

Άριστης  ποιότητας  και  υψηλής  σταθερότητας λιπαντικό  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών συστημάτων, απαλλαγμένο ψευδαργύρου και χλωρίου, για υδραυλικά

συστήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες.  Θα πρέπει να έχει αντοχές σε

μεγάλες πιέσεις και φορτία καθώς και άριστη φιλτροδιαπερατότητα, αντισκωριακές,

απογαλακτοποιητικές, αντιοξειδωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. 

Προδιαγραφές: ISO 46 DIN 51524 PART 2 HLP DenisonHF-0, HF-2, AFNOR NF E 48-603

Vickers  

M-2952-S, M-2950-S, I-286-S Millacron P-68, P-69, P-70.

Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 3.   Διαφορικό   GEAR     OIL     PLUS   10/30   



Λιπαντικό υδραυλικού συστήματος-διαφορικών φρένων υψηλής απόδοσης, πολλαπλών

λειτουργιών  λιπαντικό  STOU (Super Tractor Oil Universal)  ειδικά  σχεδιασμένο  για

χρήση  στους  κινητήρες,  συστήματα  μετάδοσης  κίνησης,  διαφορικά,  συστήματα

εμβαπτιζόμενων φρένων.

Προδιαγραφές: SAE 10W-30, APICG-4/SF, GL-4 ACEA E3, ALLISON C4 CATERPILLAR TO-

2.

Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 4. Σασμάν   TRAN) (Ομάδα Γ)SMISSION) (Ομάδα Γ)     FLUD   10   

Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε απλά και κυκλοφοριακά συστήματα και

συστήματα μετάδοσης κίνησης των μηχανημάτων  CATERPILLAR και άλλα παρόμοια

τύπου μηχανήματα.

Προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4, ALLISON C3, C4.

Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 5. ADBLUE  

Μη τοξικό διάλυμα ουρίας που βοηθά στη μείωση της εκπομπής καυσαερίων από

βαρέα  οχήματα  που  φέρουν  πετρελαιοκινητήρες.  Κατάλληλο  για  οχήματα  γενιάς

EURO 4,  EURO 5 και  EURO 6 με μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 30ο C. Η χρήση

του γίνεται  μέσω ενός συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης  SCR προς μείωση των

οξειδίων  του  αζώτου  (ΝΟΧ).  Παράγεται  σύμφωνα  με  το  ΙΣΟ  22241  και  τους

κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC).

Προδιαγραφές DIN 70070, ISO 22241, AUS 32 GEM. Συσκευασία δεξαμενή 1000 

λίτρων.

 6.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 15  W40  

Λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες, προδιαγραφές  ACEA A3/B4, E7, API CH-4 /SL.

  Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Δεξαμενή 1000 λίτρων.

 7.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 20  W50  

 Λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες,  προδιαγραφές  ACEA A3/B4,  E7,  API CH-
4 /SL.

 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Δεξαμενή 1000 λίτρων.

 8.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   5W30  

 Λιπαντικό  για  πετρελαιοκινητήρες   EURO 6,  προδιαγραφές   ACEA C3,  API
SN/CF.



 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Δεξαμενή 1000 λίτρων.

 9.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   ATF III  

 Λιπαντικό υδραυλικού ημισυνθετικό, προδιαγραφές  GM DEXRON III 

 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 10  .   ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ   SAE   80  W  

 Ορυκτή βαλβολίνη 80 W,

  προδιαγραφές  API GL-4.

 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 11  .   ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ   SAE   80  W-90  

 Ορυκτή βαλβολίνη 80W-90 υψηλών πιέσεων,

  προδιαγραφές  API GL-5 και GL-4.

 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων.

 12  .   ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ   N) (Ομάδα Γ)LGI-3  

 προδιαγραφές  DIN 51825 KP3 N -30 ISO 6743/9  L-XCDEB από -30ο C + 130O C

 Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Βαρέλι των 220 λίτρων.

 13.  ΠΑΡΑΦΛΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (  G  11)  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 προδιαγραφές   BS6580  AFNOR R 15-601.  Έτοιμο  προς  χρήση.  Να  παρέχει
προστασία  ίση  ή  μεγαλύτερη  των  –  25ο C έως  +125ο C.  Πιστοποίηση
καταλληλόλητας

 Συσκευασία: Βαρέλι των 220 λίτρων.

 14. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΙΟΠΕΤ)   



 Προδιαγραφές:   Βιοκτόνο  με  ένα  ευρ  φάσμα  δραστηριότητας  ενάντια  στα
βακτηρίδια, τη ζύμη και κάθε μορφής μούχλα που αναπτύσσεται στα καύσιμα
Diesel.

  Πιστοποίηση καταλληλόλητας

 Συσκευασία: 1 lit.

Τα  προσφερόμενα  λιπαντικά  θα  είναι  πρωτογενή  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν

γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. Όλα τα είδη θα

είναι παραγωγής των ετών  2022.

Σε  περίπτωση  που  οι  απαιτούμενες  ποσότητες  δεν  αντιστοιχούν  στις

τυποποιημένες  συσκευασίες  του  προσφέροντα,  αυτός  δύναται  να  προσφέρει  την

διαφορά των ποσοτήτων μέχρι τη συμπλήρωσή τους, σε τυποποιημένες συσκευασίες

του  ιδίου  προϊόντος  που  διαθέτει  

(π.χ. 1lt, 4lt, 20lt κ.λπ.). 

Είναι αποδεκτή απόκλιση όσον αφορά το είδος της συσκευασίας για τα 4λιτρα

έως ± 1 λίτρο και για τα 20 λιτρα ± 2 λίτρα. Το βαρέλι θα είναι βάρους περίπου 205

λίτρων με αποδεκτή απόκλιση ± 15 λίτρα.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό

έλεγχο  θα  σταλούν  δείγματα  στο  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους  με  έξοδα  που  θα

βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά

την  παραλαβή  των  λιπαντικών  αλλά  και  κατά  την  διάρκεια  χρήσης  αυτών  όταν

συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα km ή ώρες)

των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα

προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και

της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παράδοση  των  ειδών  θα  γίνει  τμηματικά  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα και των

Νομικών Προσώπων του, χωρίς αυτοί να υποχρεούνται να προμηθευτούν όλα τα είδη

ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

της  παρούσας. Η  παράδοση  των  ειδών θα  γίνεται  κατόπιν  συνεννόησης  με  τον

αρμόδιο υπάλληλο. 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα

καύσιμα  είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές

προδιαγραφές  του Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και

των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που

προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα 



σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για

την οποία τα προορίζει ο Δήμος Μαραθώνος, η Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα και τα

Νομικά του Πρόσωπα.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022 

Ο Συντάξας

Βασίλειος Λιακώνης

ΔΕ Εποπτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης

υποδομών

Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   19/2022
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 2.679.935,57 € με ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο  : Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα 

(πετρελαίου  DIESEL,  αμόλυβδης  βενζίνης)  και  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις

εγκαταστάσεις θέρμανσης, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών: 

1. Της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.)

2. Του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις»

3. Της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος,



4. Της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος,

5. Του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος.

Άρθρο 2  ο  : Ισχύουσες διατάξει  ς  

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/

8.8.2016)», όπως ισχύει.

2. Τον  Ν.3463/06  (ΦΕΚ  114 Α΄/8-6-2006  )  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και

Κοινοτήτων».

3. Του Ν. 3548 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

4. Π.Δ.  80/2016  (ΦΕΚ  145/τ.Α΄/5-8-2016)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους

διατάκτες» 

5. Του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133Α/19-07-2018)  «  Μεταρρυθμίσεις  του  θεσμικού

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εκβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της

Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

[Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]-Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,

ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή

ιθαγένειας και  την πολιτογράφηση-Λοιπές  διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» παρ.1 άρθρο 203, όπως ισχύει.

6. Ν.4013/11  άρθρα  1,  4  και  11  (Φ.Ε.Κ.  204/Α’/15-9-2011):  «Σύσταση  ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.

4038/2012  (ΦΕΚ  14/Α’/2012),  της

 Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο

238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του

N.4155/2013,

ΦΕΚ Α 120/29.5.2013

7. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Του  N.  3861  (ΦΕΚ  112Α’/13-7-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες

διατάξεις».

9. Του Ν. 3054 (ΦΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και

άλλες διατάξεις».

10. Τις  διατάξεις  της  από  12-12-2012  (ΦΕΚ΄240Α΄)  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου  που κυρώθηκε  με  το  Ν.4111/2013  (ΦΕΚ΄18Α΄)  και  την  εγκύκλιο

3/26-03-2013 του Υπουργείου  Εσωτερικών με θέμα:  «Ανάδειξη προμηθευτών –



χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων,

καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού»

Άρθρο 3  ο  : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

1. Η παρούσα Διακήρυξη.

2. Η Οικονομική Προσφορά.

3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).

4. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης.

5. Η Τεχνική έκθεση. 

6. Οι Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4  ο  : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης  

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  ηλεκτρονικό

ανοικτό  διαγωνισμό  άνω  των  ορίων  του  άρθρου  27  του  ν.  4412/16,  με

σφραγισμένες  προσφορές,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  και  τους  όρους,  που  θα

καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας

προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  ή  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας

ποσότητας της προμήθειας.

Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  την  διενέργεια  ηλεκτρονικής

ανοικτής  διαδικασίας  άνω  των  ορίων  του  άρθρου  27  του  ν.  4412 με  κριτήριο

κατακύρωσης 

για  κάθε  είδος  καυσίμου,  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή),  που προκύπτει  από  το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του

κάθε είδους καυσίμου στο νομό την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει

στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο

πιστοποίησης τιμών

και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας Δ.

Άρθρο 5  ο  : Τμήματα σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Ομάδα Α - Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 364.678,71 € 

πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2: «Ομάδα Β - Πετρέλαιο κίνησης », εκτιμώμενης αξίας 1.421.351,44 € 

πλέον ΦΠΑ



ΤΜΗΜΑ 3: «Ομάδα Γ - Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON)», εκτιμώμενης αξίας 264.270,22 

€ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4: «Ομάδα Δ - Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 110.938,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  υποβάλλουν   προσφορά  στο  σύνολο  της  

προμήθειας ή σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών,

οι οποίες επιμερίζονται στα τμήματα 1,2,3, και 4,   όπως αναφέρονται παραπάνω.  

Η προσφορά πρέπει  να καλύπτει  όλα τα είδη και  τις  ποσότητες  κάθε τμήματος -

ομάδας που συμμετέχει.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.679.935,57  €

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24  % (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  2.161.238,37 €,  

ΦΠΑ: 518.697,20 €).

Άρθρο 6  ο  : Εγγύηση συμμετοχής  

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,

κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),

εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  21.612,38 ευρώ

(είκοσι ένα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) για όλα τα

τμήματα (1, 2, 3,  και 4) και εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των

τμημάτων –ομάδων 1, 2, 3  και 4 των υπό προμήθεια ειδών. 

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας θέλει να συμμετάσχει σε κάποια

από τα τμήματα/ομάδες 1, 2, 3, και 4 η εγγύηση συμμετοχής ανάλογα με τις ομάδες

που συμμετέχει είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/
Α

ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100-5
3.646,78 €

Τρείς χιλιάδες εξακοσίων σαράντα έξι  ευρώ και
εβδομήντα οκτώ

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200-9
14.213,51 €

Δέκα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία  ευρώ και πενήντα
ένα λεπτά

3
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (95 RON), CPV 
09132100-4

2.642,70 €
Δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο  ευρώ και εβδομήντα

λεπτά

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, CPV 09210000-4
1.109,38 €

Χίλια εκατό εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής

περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς

και της εγγύησης συμμετοχής. 



Άρθρο 7  ο  : Σύμβαση  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει  για υπογραφή του

συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με

την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 8  ο  : Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις-φόροι  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

(ειδών)

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του

άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την

πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011

όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό

παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)96 . 

δ)  Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ε)  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 9  ο  : Παραλαβή-Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίμων  



H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221

του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει

πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –  οριστικό-  παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις  –

απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής

τιμής,  με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή

παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Ειδικότερα:

 Το  πετρέλαιο  θέρμανσης  θα  παραδίδεται  στην  έδρα  του  Δήμου  ή  στις

εγκαταστάσεις  των  Νομικών  Προσώπων  με  φροντίδα,  μεταφορικά  μέσα  και

έξοδα του προμηθευτή, εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών, σε ώρες

λειτουργίας  των  υπηρεσιών  τους,  μετά  από  τη  σχετική  παραγγελία  του

παραλήπτη  και  για  όποια  ποσότητα  ζητηθεί. Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς

καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει

το  Δήμο  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα  με  την  παραγγελθείσα  ποσότητα  των

καυσίμων.

 Επειδή  υπάρχει  αδυναμία  αποθήκευσης  πετρελαίου  κίνησης  και  βενζίνης  (ο

Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές), ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα

καύσιμα στα οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων σε πρατήριο

δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου ή όμορων Δήμων 

 Τα είδη της ομάδας Δ΄ (λιπαντικά) θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του

Δήμου, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία.

 Η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς του προμηθευτή θα παραμείνει σταθερή

για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι

την  πραγματοποίηση  της  παράδοσης  καθενός  από  τα  προς  προμήθεια  είδη

σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή από

την  πλευρά  του  προμηθευτή  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και  αντίθετη

στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε

αναθεώρηση.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα είναι τμηματική, σύμφωνα με

τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, θα εκδίδεται

τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. Τα τιμολόγια

αυτά θα εκδίδονται σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής (ανά κτήριο),  με



βάση  την  υποβληθείσα  οικονομική  προσφορά  του  αναδόχου,  τα  οποία  θα

συνοδεύονται  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  καθημερινό  δελτίο  επισκόπησης  τιμών

καυσίμων (Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής

Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου) για το Νομό

Αττικής.

Άρθρο 10  ο  :   Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής

ποσότητας  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάστασή της με

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού επήλθε φθορά

στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών του

Προσώπων,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία

που ορίζεται  για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του

συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε  ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και

υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η  επιστροφή  των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10  ο  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022 

Ο Συντάξας

Βασίλειος Λιακώνης

ΔΕ Εποπτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26/10/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης,

περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης

υποδομών

Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός
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