
 
 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ  

ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2019-2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 59.040,20€ ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

- Σετνική Έκθεζη 

- σγγραθή σποτρεώζεων  

- Σετνικές Προδιαγραθές 

-  σγκενηρωηικός Προϋπολογιζμός 

- Φύλλο οικονομικής προζθοράς 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

 

Φορέας: Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2019- 2020» 

 

 

Αριθ. Μελέηης:   16/2019 
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ΣΓΥΝΙΚΗ  ΓΚΘΓΗ  
 

 

 

 

Ε μειέηε αοηή αθμνά ζηεκ πνμμήζεηα: 

1)  Τγοώμ καρζίμτμ και πιξ ζργκεκοιμέμα,   

    (α) πεηνειαίμο (diesel) θίκεζεξ  

    (β) αμυιοβδεξ βεκδίκεξ  

    (γ) πεηνειαίμο ζένμακζεξ 

γηα ηεκ θάιορε ηςκ παναθάης ακαγθχκ: 

 Γηα ηηξ ακάγθεξ θίκεζεξ ηςκ δηαθυνςκ μπεμάηςκ ( θμνηεγχκ, μεπακεμάηςκ ένγμο, επηβαηηθχκ, 

θιπ)  θαη ηηξ ακάγθεξ ζένμακζεξ ηςκ θηηνηαθχκ εγθαηαζηάζεςκ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ γηα πνμκηθή 

δηάνθεηα εκυξ (1) έημοξ. Ακαιοηηθά μη πμζυηεηεξ ηςκ θαοζίμςκ αοηχκ πενηγνάθμκηαη ζηεκ ξμάδα Α’ 

ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ πνμμήζεηαξ. 

 

2) Γλαιξλιπαμηικώμ ειδώμ 

 

 Για ηημ κάλρση ητμ αμαγκώμ ηηπ Δ.Γ.Τ.Α. Θέομηπ ζημ πιαίζημ ζοκηήνεζεξ ηςκ θηκεηήνςκ, ηςκ 

οδναοιηθχκ ζοζηεμάηςκ θαη θαη’ επέθηαζε ηςκ θηκμομέκςκ μενχκ ηςκ μπεμάηςκ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ. πμο 

απαηημφκ ιίπακζε, ιυγς θοζημιμγηθήξ θζμνάξ, γηα πνμκηθή δηάνθεηα εκυξ (1) έημοξ. 

 

Ακαιοηηθά, ε πνμμήζεηα ειαημιηπακηηθχκ  γηα ημ Δ.Γ.Τ.Α. ζένμεξ απμηειείηαη απυ ηα παναθάης είδε: 

1 οκζεηηθυ 100%  ιηπακηηθυ  SAE 5W-40  (MB 229.51 )  Θίηνμ  

2 Ονοθηέιαημ SAE 20W-50   Θίηνμ  

3 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

32 

Θίηνμ  

4 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

46 

Θίηνμ  

5 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

68 

Θίηνμ  

6 Γνάζζμ  αζβεζηίμο γεκηθήξ ιίπακζεξ Kgr  

7 Γνάζζμ ιηζίμο μαθνμπνυκηαξ ιίπακζεξ LGMT 3/5 Kgr  

8 Ακηημοθεηηαθυ - ζηαζενμπμηεηήξ  Βημκηίδει  Θίηνμ  

9 Paraflu G12 RED Θίηνμ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

 

Φορέας: Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2019-2020» 

 

 

Αριθ. Μελέηης: 16/2019 
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10 Adblue – JCB  Original Θίηνμ 

  

Ακαιοηηθά μη πμζυηεηεξ ηςκ ειαημιηπακηηθχκ αοηχκ πενηγνάθμκηαη ζηεκ ξμάδα Β’ ημο πνμτπμιμγηζμμφ 

ηεξ πνμμήζεηαξ 

 

Ε πνμμήζεηα πνμτπμιμγηζμμφ ΓΤΡΩ 59.040,20  € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ζα πνεμαημδμηεζεί ακηίζημηπα 

απυ ηδίμοξ πυνμοξ, ζφμθςκα με ηεκ ακάιοζε πμο γίκεηαη ζε μμάδεξ ζημκ ζογθεκηνςηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ 

πνμμήζεηαξ. 

 

Δίκεηαη ε δοκαηυηεηα θαηάζεζεξ πνμζθμνάξ μυκμ γηα θάπμηα μμάδα, θαοζίμςκ ή ειαημιηπακηηθχκ ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ (μενηθή πνμζθμνά) . 

 

Ε θαηαθφνςζε ηεξ ακάζεζεξ ζα γίκεη ακά μμάδα εηδχκ ηεξ μειέηεξ, ςξ ελήξ: 

 

Για ηα καύζιμα 
Ιε βάζε ημ μεγαιφηενμ επί ημηξ εθαηυ πμζμζηυ έθπηςζεξ πμο θαηαηίζεηαη ςξ πνμζθμνά, ακά μμάδα 

θαοζίμςκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ. 

 

Γηα ηεκ μμάδα 1 ημ μεγαιφηενμ επί ημηξ εθαηυ πμζμζηυ έθπηςζεξ, πνμθφπηεη απυ ηεκ αθυιμοζε ζπέζε: 

 

0,7523 * ΠΓ_1 + 0,1936 * ΠΓ_2 + 0,0541* ΠΓ_3 

 υπμο 

ΠΓ_1: Πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ γηα ημ πεηνέιαημ θίκεζεξ  

ΠΓ_2: Πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ γηα ηεκ βεκδίκε (αμυιοβδε) 

ΠΓ_3: Πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ γηα ημ πεηνέιαημ ζένμακζεξ  

  

 

Για τα ελαιολιπαμτικά 
Ιε βάζε ηεκ παμειυηενε ηημή πμο θαηαηίζεηαη ςξ πνμζθμνά, ακά είδμξ ειαημιηπακηηθμφ ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ. 

 

ε πενίπηςζε πμο δφμ ή πενηζζυηενμη δηαγςκηδυμεκμη πνμζθένμοκ ημ ίδημ πμζμζηυ έθπηςζεξ ή ηεκ ίδηα 

ηημή πνμζθμνάξ, ζα  γίκεηαη θιήνςζε μεηαλφ ημοξ. 

 

Ε πνμμήζεηα  ζα εθηειεζηεί  ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, 

Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» ζε ζοκδοαζμυ με ημκ 

Κ. 3463/2006 πενί «Ηφνςζεξ ημο Ηχδηθα Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ», ημκ Ηακμκηζμυ Πνμμεζεηχκ ηεξ 

Δ.Γ.Τ.Α. ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3852/2010 Πνυγναμμα ‘’ Ηαιιηθνάηεξ’’ θαη ημο Κ 4555/2018 (ΦΓΗ 

133/19.07.2018 ηεφπμξ Α') Πνυγναμμα «ΗΘΓΖΘΓΚΕ Ζ» 

 

 

  

Θένμε,   03/10/2019 

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ 

Θένμε,   03/10/2019 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ιακμοζανίδμο Γιέκε 

 

 

Η Aμαπλ. Γεμ. Διερθύμηοια ηηπ Δ.Γ.Τ.Α.Θ 

 

ΗΩΣΖΗΑ ΙΑΡΖΑ 
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ΓΓΝΙΚΗ ΤΓΓ ΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ  
 

Άοθοξ 1 

Αμηικείμεμξ ποξμήθειαπ 
Ε ζογγναθή αοηή αθμνά ζηεκ πνμμήζεηα: 

 

1)  Καρζίμτμ κίμηζηπ & θέομαμζηπ για ηιπ αμάγκεπ ηηπ Δ.Γ.Τ.Α. Θέομηπ 

 

2) Γλαιξλιπαμηικώμ ειδώμ για ηιπ αμάγκεπ ηηπ Δ.Γ.Τ.Α. Θέομηπ 

 

οκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ πνμμήζεηαξ ακένπεηαη ζε 59.040,20€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  (24%). 

 

Ε παναπάκς πνμμήζεηα πενηιαμβάκεη ηα ελήξ είδε θαη πμζυηεηεξ: 

 

1) Ηαφζημα 

 

ΓΖΔΟ Πμζυηεηα ζε ιίηνα  

Πεηνέιαημ θίκεζεξ 38.500 

Βεκδίκε αμυιοβδε 8.500 

Πεηνέιαημ ζένμακζεξ 4.000 

 

2) Γιαημιηπακηηθά   

1 οκζεηηθυ 100%  ιηπακηηθυ  SAE 5W-40  (MB 229.51 )  Θίηνμ  

2 Ονοθηέιαημ SAE 20W-50   Θίηνμ  

3 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

32 

Θίηνμ  

4 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

46 

Θίηνμ  

5 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

68 

Θίηνμ  

6 Γνάζζμ  αζβεζηίμο γεκηθήξ ιίπακζεξ Kgr  

7 Γνάζζμ ιηζίμο μαθνμπνυκηαξ ιίπακζεξ LGMT 3/5 Kgr  

8 Ακηημοθεηηαθυ - ζηαζενμπμηεηήξ  Βημκηίδει  Θίηνμ  

9 Paraflu G12 RED Θίηνμ  

10 Adblue – JCB  Original Θίηνμ 

 Άοθοξ 2 

Ιζςύξρζεπ διαηάνειπ 
 

Ο δηαγςκηζμυξ θαη ε πνμμήζεηα ζα γίκμοκ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πμο ακαθένμκηαη ακαιοηηθά ζηεκ 

δηαθήνολε. 

Ε πανμφζα είκαη ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ δηαθήνολεξ. 

 

Άοθοξ 3 

Γρθύμη πτληηξύ και εγγύηζη πξιόηηηαπ 
 

1. Ο ακάδμπμξ πνμμεζεοηήξ εοζφκεηαη γηα ηεκ φπανλε ηςκ ζομθςκεμέκςκ ηδημηήηςκ ηςκ πςιμομέκςκ 

εηδχκ γεκηθχξ θαη εγγοάηαη ηεκ ακοπανλία μημοδήπμηε θνοθμφ ειαηηχμαημξ. 
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2. ε πενίπηςζε πμημηηθμφ ειέγπμο ηςκ θαοζίμςκ ακ δηαπηζηςζεί αζομθςκία παναθηενηζηηθχκ ή αθυμα 

θαη βιάβε ηςκ μπεμάηςκ, ε μπμία δηαπηζηςμέκα ζα πνμέιζεη απυ ηεκ θαθή πμηυηεηα ηςκ θαοζίμςκ ή 

ιηπακηηθχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη αθεκυξ μεκ κα ακηηθαηαζηήζεη θάζε πμζυηεηα αθαηάιιειμο  θαοζίμμο ή 

ιηπακηηθχκ, αθεηένμο δε κα επακμνζχζεη με δηθέξ ημο δαπάκεξ, θάζε βιάβε ή θζμνά ηςκ μπεμάηςκ, 

μεπακεμάηςκ θ.ι.π. 

Γάκ μ ακάδμπμξ παναμειήζεη ηα ακςηένς, θαιείηαη μέζα ζε μνηζμέκε πνμζεζμία κα ζομμμνθςζεί πνμξ 

ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο. Ακ αοηυ δεκ γίκεη, μη απαηημφμεκεξ ενγαζίεξ εθηειμφκηαη απυ ημκ θμνέα γηα ιμγανηαζμυ 

ημο ακαδυπμο, ζε βάνμξ ηςκ θαηαηεζεημέκςκ εγγοήζεςκ ή ηςκ πμζχκ πμο ημο μθείιμκηαη. Γάκ ηα πμζά αοηά 

είκαη ακεπανθή, ημ οπυιμηπμ βεβαηχκεηαη ζε βάνμξ ημο ακαδυπμο με απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ή Δημηθεηηθμφ 

ζομβμοιίμο ακηίζημηπα θαη εηζπνάηηεηαη θαηά ηηξ δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ γηα ηεκ είζπναλε ηςκ Δεμμηηθχκ 

εζυδςκ. 

3. Ε Τπενεζία δηθαημφηαη κα δεηήζεη απυ ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ ηεκ πνμζθυμηζε δεηγμάηςκ μπμηεδήπμηε 

θνίκεη αοηυ ζθυπημμ γηα ηεκ μυνθςζε γκχμεξ ή έιεγπμ αοηχκ απυ ημ Γ.Υ.Η.. 

 

‘Αοθοξ 4 
Γγγύηζη καλήπ εκηέλεζηπ ηηπ ζύμβαζηπ – Ρήηοεπ 

 

Πνηκ απυ ηεκ οπμγναθή ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ ηεξ πνμμήζεηαξ πνέπεη κα 

θαηαζέζεη εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, πμζμφ ίζμο με ημ 5% ημο 

ζομβαηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ πνμμήζεηαξ (πςνίξ Φ.Π.Α.). 

Ε εγγφεζε ακελάνηεηα απυ ημ υνγακμ πμο ηηξ εθδίδεη θαη ημκ ηφπμ πμο πενηβάιιμκηαη, πνέπεη απαναίηεηα 

κα ακαθένμοκ θαη ηα αθυιμοζα: 

i. Σεκ εμενμμεκία έθδμζεξ. 

ii.  Σμκ εθδυηε. 

iii.  Σμκ  θμνέα με ημκ μπμίμ ζα οπμγναθεί ε ζφμβαζε, ζημκ μπμίμ απεοζφκεηαη. 

iv.  Σμκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ. 

v. Σμ πμζυ πμο θαιφπηεη ε εγγφεζε. 

vi. ηεκ πιήνε επςκομία, ημκ Α.Φ.Ι. θαη ηε δηεφζοκζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα οπέν ημο μπμίμο εθδίδεηαη 

ε εγγφεζε, 

vii. ημοξ υνμοξ υηη: αα) ε εγγφεζε πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, μ δε εθδυηεξ παναηηείηαη ημο 

δηθαηχμαημξ ηεξ δηαηνέζεςξ θαη ηεξ δηδήζεςξ, θαη ββ) υηη ζε πενίπηςζε θαηάπηςζεξ αοηήξ, ημ πμζυ ηεξ 

θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ηέιμξ πανημζήμμο, 

vii. ηα ζημηπεία ηεξ ζπεηηθήξ δηαθήνολεξ ή πνυζθιεζεξ εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ θαη ηεκ εμενμμεκία 

δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ, 

viii. ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ, 

viiii. ηεκ ακάιερε οπμπνέςζεξ απυ ημκ εθδυηε ηεξ εγγφεζεξ κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ μιηθά ή 

μενηθά εκηυξ πέκηε (5) εμενχκ μεηά απυ απιή έγγναθε εηδμπμίεζε εθείκμο πνμξ ημκ μπμίμ απεοζφκεηαη 

θαη) 

x. Σμκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ 

xi. Όηη μ εθδυηεξ ηεξ εγγφεζεξ οπμπνεμφηαη κα πνμβεί ζηεκ πανάηαζε ηεξ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ, φζηενα 

απυ απιυ έγγναθμ ημο εθάζημηε θμνέα. Σμ ζπεηηθυ αίηεμα πνέπεη κα γίκεη πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ 

ηεξ εγγφεζεξ. 

Γπηπιέμκ, μ εθδχζαξ ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή ζα δειχκεη: 

Όηη μη οπμπνεχζεηξ ημο απυ ηεκ εγγφεζε ιφκμκηαη μυκμ δηα ηεξ επηζηνμθήξ ζ’ αοηυκ, ηεξ εγγοεηηθήξ 

επηζημιήξ ή με έγγναθε δήιςζε ημο εθάζημηε θμνέα υηη ελέιεηπε μ ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ θαηεηέζε. 

Ιε ηεκ παναπάκς εγγοεηηθή επηζημιή μ πνμμεζεοηήξ ζα εγγοεζεί: 

 

i. Γηα ηα θαφζημα υηη με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ ηα θαφζημα πμο ζα πνμμεζεφεη ηε Δ.Γ.Τ.Α.Θ. 

ζα ακηαπμθνίκμκηαη πιήνςξ ζηηξ πνμδηαγναθέξ ηςκ θναηηθχκ δηοιηζηενίςκ, υπςξ ηζπφμοκ 

ζήμενα. 
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ii. Γηα ηα ιηπακηηθά υηη με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ ηα οιηθά πμο ζα πνμμεζεφζεη ζα 

ακηαπμθνίκμκηαη πιήνςξ πνμξ ημοξ υνμοξ ηςκ πνμδηαγναθχκ, ηςκ ηεπκηθχκ παναθηενηζηηθχκ 

θαη ζπεδίςκ ηεξ πνμζθμνάξ θαη υηη ζα είκαη ζημ ζφκμιυ ημοξ απυ οιηθά άνηζηεξ πμηυηεηαξ , 

απαιιαγμέκα απυ μπμημδήπμηε θνομμέκμ ειάηηςμα. 

iii. Σεκ έγθαηνε θαη πςνίξ θαζοζηένεζε (εκηυξ 48 ςνχκ) πνμμήζεηα ογνχκ θαοζίμςκ ζένμακζεξ 

ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο θμνέα μεηά ηεκ έγγναθε παναγγειία απυ μένμοξ ημο θμνέα θαη αοζεμενυκ 

πανάδμζε γηα ηα θαφζημα θίκεζεξ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο ακαδυπμο ή ημο ζοκενγαδυμεκμο με 

αοηυκ πναηενίμο (εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ηεξ Δ.Γ. Θένμεξ ημο Δήμμο ζένμεξ) . 

iv. Σεκ έγθαηνε θαη πςνίξ θαζοζηένεζε, (εκηυξ 48 ςνχκ) απυ ηεκ έγγναθε παναγγειία ηεξ 

οπενεζίαξ, πανάδμζε ηςκ ιηπακηηθχκ εηδχκ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ. 

Ε εγγφεζε επηζηνέθεηαη μεηά ημ πέναξ ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ, φζηενα απυ ηεκ εθθαζάνηζε ηςκ ηοπυκ 

απαηηήζεςκ απυ ημοξ δομ ζομβαιιυμεκμοξ θαη μεηά απυ ηεκ έγθνηζε ημο πνςημθυιιμο μνηζηηθήξ παναιαβήξ 

ηεξ πνμμήζεηαξ απυ ημ Δ ημο θάζε θμνέα. 

 

Άοθοξ 5 

Ιζςύπ ηηπ ζύμβαζηπ 
 

Ε ζφμβαζε ζα οπμγναθεί μεηαλφ ημο μεημδυηε πμο ζα ακαθενοπζεί ακάδμπμξ ηεξ πνμμήζεηαξ γηα 

ζογθεθνημέκε μμάδα, θαοζίμςκ ή ειαημιηπακηηθχκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ θαη ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ.   

 Οη ζομβάζεηξ πμο ζα οπμγναθμφκ ζα έπμοκ δηάνθεηα ηζπφμξ εκυξ έημοξ. 

Ε Δ.Γ.Τ.Α.Θ.  δεκ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα ελακηιήζεη ηηξ ζομβαηηθέξ πμζυηεηεξ.  

Αθυμα ε ζφμβαζε ζα μπμνεί κα παναηαζεί, εθυζμκ θνηζεί ακαγθαίμ, γηα έκα ηνίμεκμ επί πιέμκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ θαη θαηυπηκ έγθνηζεξ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ακηίζημηπα, οπυ ημοξ αοημφξ υνμοξ 

θαη ζομθςκίεξ θαη πςνίξ κα γίκεη οπένβαζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ δαπάκεξ με ηεκ δοκαηυηεηα 

αολμμείςζεξ ηςκ εηδχκ. Ε Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ έπεη ηεκ δοκαηυηεηα αολμμείςζεξ ηςκ πμζμηήηςκ πςνίξ κα 

γίκεη οπένβαζε ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ . 

 

Άοθοξ 6  

Ένξδα – κοαηήζειπ – ειζθξοέπ 
 

 ηε ζομβαηηθή αλία ηςκ εηδχκ, εθηυξ ημο Φ.Π.Α., γίκμκηαη μη αθυιμοζεξ θναηήζεηξ, μη μπμίεξ 

επηβανφκμοκ ημκ ακάδμπμ ζε θάζε θμνέα ςξ ελήξ: 

 

 ηε ζομβαηηθή αλία ηςκ θαοζίμςκ, εθηυξ ημο Φ.Π.Α., γίκμκηαη μη αθυιμοζεξ θναηήζεηξ, μη μπμίεξ 

επηβανφκμοκ ημκ ακάδμπμ: 

α) Τπέν Γκηαίαξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ πμζμζηυ 0,07 % 

β)Τπέν Ανπήξ Γλέηαζεξ Πνμδηθαζηηθχκ Πνμζθογχκ πμζμζηυ 0,06 % 

γ) Υανηυζεμμ 3% επί ηςκ ακςηένς α) & β) θναηήζεςκ θαη ΟΓΑ πανημζήμμο πμο οπμιμγίδεηαη 20% επί 

ημο πανημζήμμο. 

δ) Οπμηαδήπμηε θνάηεζε επηβιεζεί με κυμμ μέπνη ημ πέναξ ηςκ πιενςμχκ ηςκ ζπεηηθχκ παναζηαηηθχκ 

δαπάκεξ 

 

 ηε ζομβαηηθή αλία ηςκ ειαημιηπακηηθχκ , εθηυξ ημο Φ.Π.Α., γίκμκηαη μη αθυιμοζεξ θναηήζεηξ, μη 

μπμίεξ επηβανφκμοκ ημκ ακάδμπμ: 

α) Τπέν Γκηαίαξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ πμζμζηυ 0,07 % 

β)Τπέν Ανπήξ Γλέηαζεξ Πνμδηθαζηηθχκ Πνμζθογχκ πμζμζηυ 0,06 % 

γ) Υανηυζεμμ 3% επί ηςκ ακςηένς α) & β) θναηήζεςκ θαη ΟΓΑ πανημζήμμο πμο οπμιμγίδεηαη 20% επί ημο 

πανημζήμμο. 

δ) Οπμηαδήπμηε θνάηεζε επηβιεζεί με κυμμ μέπνη ημ πέναξ ηςκ πιενςμχκ ηςκ ζπεηηθχκ παναζηαηηθχκ 

δαπάκεξ 

Ο Φ.Π.Α. επί ημηξ εθαηυ (%) ζημκ μπμίμ οπάγμκηαη ηα δεημφμεκα είδε βανφκεη ημκ εθάζημηε θμνέα. 
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Άοθοξ 7 

Παοάδξζη & Παοαλαβή καρζίμτμ και λιπαμηικώμ 
 Σα θαφζημα ζα παναδίδμκηαη με έλμδα, μέζα θαη μένημκα ημο ακαδυπμο πνμμεζεοηή ςξ αθμιμφζςξ: 

Πεηρέλαιο (Kίμηζης) 

ε πναηήνημ θαοζίμςκ πμο δηαζέηεη ή ζα ζοκενγάδεηαη μ ακάδμπμξ πνμμεζεοηήξ (ζε θάζε πενίπηςζε ημ 

πναηήνημ ζα βνίζθεηαη ζε αθηίκα ημ πμιφ πέκηε πηιημμέηνςκ απυ ηεκ έδνα ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ)  

  Πεηρέλαιο θέρμαμζης  

ηηξ θηηνηαθέξ εγθαηαζηάζεηξ πμο ζα οπμδείλεη ε Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ. 

Βεμζίμη (Aμόλσβδη ) 

ε πναηήνημ θαοζίμςκ πμο δηαζέηεη ή ζα ζοκενγάδεηαη μ ακάδμπμξ πνμμεζεοηήξ (ζε θάζε πενίπηςζε ημ 

πναηήνημ ζα βνίζθεηαη ζε αθηίκα ημ πμιφ πέκηε πηιημμέηνςκ απυ ηεκ έδνα ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ).  

  

Ιεηά ημκ ακεθμδηαζμυ μημοδήπμηε μπήμαημξ με ημκ θαηάιιειμ ηφπμ θαοζίμμο, μ πνμμεζεοηήξ ζα πνμβαίκεη 

ζηεκ έθδμζε ημο ζπεηηθμφ ζημηπείμο, ζημ μπμίμ ζα ακαγνάθμκηαη οπμπνεςηηθχξ ηα θάηςζη ζημηπεία 

ημοιάπηζημκ: 

α. ε εμενμμεκία. 

β. ηα ζημηπεία ημο πειάηε  

γ. μ ηφπμξ θαοζίμμο.   

δ. ε πμζυηεηα θαοζίμμο. 

ε. ε ηημή πχιεζεξ ημο θαοζίμμο ακά ιίηνμ θαηά ηεκ ςξ άκς εμενμμεκία. 

ζη. μ ανηζμυξ θοθιμθμνίαξ ημο εθάζημηε μπήμαημξ εθυζμκ πνυθεηηαη γηα θαφζημα θίκεζεξ. 

δ. ημ μκμμαηεπχκομμ ημο παναιήπηε, ήημη ημο μδεγμφ ημο μπήμαημξ, μ μπμίμξ θαη ζα οπμγνάθεη ημ ζπεηηθυ 

ζημηπείμ γηα θαφζημα θίκεζεξ θαη γηα ημ πεηνέιαημ ζένμακζεξ ημ μκμμαηεπχκομμ ημο επηβιέπμκηα ηεκ 

πανάδμζε ημο θαοζίμμο. 

 

Ε  πανάδμζε ηςκ ιηπακηηθχκ ζα γίκεη ημεμαηηθά θαηά ηεκ πνμκηθή δηάνθεηα ημο ζομθςκεηηθμφ θαη ακάιμγα με 

ηηξ ακάγθεξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Θένμεξ. 

 
Ε πνμζςνηκή παναιαβή ζα γίκεηαη απυ ηεκ μηθεία επηηνμπή πανμοζία ημο ακαδυπμο. 

 

Γάκ θαηά ηεκ παναιαβή δηαπηζηςζεί απυθιηζε απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, ε επηηνμπή 

παναιαβήξ μπμνεί κα πνμηείκεη ή ηεκ ηέιεηα απυννηρε ημο παναιαμβακμμέκμο είδμοξ ή ηεκ απμθαηάζηαζε 

ηςκ θαηαζθεοαζηηθχκ ή ιεηημονγηθχκ ακςμαιηχκ αοημφ. 

 

Γθυζμκ μ ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί με ηηξ ςξ άκς πνμηάζεηξ ηεξ Γπηηνμπήξ, εκηυξ ηεξ απυ ηεξ ηδίαξ 

μνηδυμεκεξ πνμζεζμίαξ, μ θμνέαξ δηθαημφηαη κα πνμβεί ζηεκ ηαθημπμίεζε αοηχκ, ζε βάνμξ θαη γηα ιμγανηαζμυ 

ημο ακαδυπμο θαη θαηά ημκ πνμζθενυηενμ με ηηξ ακάγθεξ θαη ηα ζομθένμκηα αοημφ ηνυπμ. 

Γηα ηεκ θάιορε ηςκ ζπεηηθχκ δαπακχκ πνεζημμπμηείηαη ε εγγφεζε ημο ακαδυπμο. Ιεηά ηεκ πάνμδμ ημο 

ζομβαηηθμφ πνυκμο εγγοήζεςξ εκενγείηαη, βάζεη ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ, ε μνηζηηθή παναιαβή ηςκ οιηθχκ 

   1.  Ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ γίκεηαη απυ Γπηηνμπή παναιαβήξ ζφμθςκα με ημκ ηνυπμ θαη θαηά ημ πνυκμ πμο 

μνίδεηαη απυ ηε ζφμβαζε.  

   2. Ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ πναγμαημπμηείηαη μέζα ζημκ θαζμνηζμέκμ απυ ηε ζφμβαζε πνυκμ, ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 208 ημο 4412/2016. 

 

Άοθοξ 8 (Πληοτμέπ) 
 

 Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίδεη γηα ηεκ εθάζημηε πνμμήζεηα πνμξ ηε Δ.Γ.Τ.Α.Θ, μαδί με ημ 

ηημμιυγημ πχιεζεξ ηα αθυιμοζα 
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(8.01) Απμδεηθηηθυ έγγναθμ - ζθναγηζμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ απυ ημκ ίδημ - ημο δειηίμο μέζςκ ηημχκ 

πμκδνηθήξ πχιεζεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Γμπμνίμο ημο Σμονηζμμφ ηεξ Πενηθένεηαξ Ηεκηνηθήξ Ιαθεδμκίαξ , πμο 

ηζπφεη γηα ηε ζογθεθνημέκε εμένα πανάδμζεξ πεηνειαίμο θίκεζεξ θαη απμδεηθηηθυ έγγναθμ - ζθναγηζμέκμ θαη 

οπμγεγναμμέκμ απυ ημκ ίδημ - ημο δειηίμο μέζςκ ηημχκ ιηακηθήξ πχιεζεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Γμπμνίμο ημο 

Σμονηζμμφ ηεξ Πενηθένεηαξ Ηεκηνηθήξ Ιαθεδμκίαξ , πμο ηζπφεη γηα ηε ζογθεθνημέκε εμένα πανάδμζεξ ηεξ 

βεκδίκεξ θαη πεηνειαίμο ζένμακζεξ. 

(8.02) Σα ηημμιυγηα πχιεζεξ πμο αθμνμφκ ζε πνμμήζεηα θαοζίμςκ . 

(8.03) Σα ηημμιυγηα πχιεζεξ πμο αθμνμφκ ζε πνμμήζεηα ειαημιηπακηηθχκ 

Ε πιενςμή ηςκ θαοζίμςκ ζα γίκεηαη ζε Γονχ φζηενα απυ πνμζθυμηζε ηημμιμγίμο θαη ηςκ απμδεηθηηθχκ 

ελμθιήζεςξ υιςκ ηςκ θναηήζεςκ θαη οπμπνεχζεςκ ημο πνμμεζεοημφ. 

 

Ε πιενςμή ηεξ αλίαξ ηςκ θαοζίμςκ θαη ηςκ ειαημιηπακηηθχκ ζα γίκεηαη μεηά ηεκ πνμζςνηκή παναιαβή θαη 

ηε ζφκηαλε ημο ζπεηηθμφ πνςημθυιιμο θάζε ημεμαηηθήξ πανάδμζεξ θαη θαηυπηκ πνμζθυμηζεξ ημο ζπεηηθμφ 

παναζηαηηθμφ δαπάκεξ (ηημμιμγίμο πχιεζεξ) πμο ζα εθδίδεηαη ζηα ζημηπεία ημο εθάζημηε θμνέα ηεξ 

πνμμήζεηαξ ζφμθςκα με υζα μνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα μειέηε ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ. (είδμξ θαοζίμμο, ιηπακηηθμφ, 

πμζυηεηεξ θιπ) θαη ηςκ απμδεηθηηθχκ ελμθιήζεςξ υιςκ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο πνμμεζεοηή. Ε ελυθιεζε 

ηεξ δαπάκεξ ζα γίκεηαη εκηυξ 30 εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήρεξ (εμένα παναιαβήξ απυ ημ ιμγηζηήνημ 

ημο θάζε θμνέα ή εμενμμεκία πνςημθυιιεζεξ) ημο ζπεηηθμφ παναζηαηηθμφ θαη εθυζμκ πιενμφκηαη μη 

ζοκζήθεξ ημο πνμεγμομέκμο εδαθίμο. 

Όια ηα δηθαημιμγεηηθά πιενςμήξ ειέγπμκηαη απυ ηεκ ανμυδηα γηα ηεκ πνμμήζεηα οπενεζία. 

 

Άοθοξ 9  Υξοήγηζη ποξκαηαβξλήπ 

 

 Δεκ πνμβιέπεηαη πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ. 

 

Άοθοξ 10  Υοόμξπ παοάδξζηπ 
 Απυ ηε Δ.Γ.Τ.Α.Θ. είκαη επηζομεηή ε πανάδμζε ηςκ θαοζίμςκ ςξ ελήξ: 

Ε πνμμήζεηα ογνχκ θαοζίμςκ ζένμακζεξ αοζεμενυκ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ. θαη ηςκ 

θαοζίμςκ θίκεζεξ αοζεμενυκ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο πνμμεζεοηή ή ημο ζοκενγαδυμεκμο με αοηυκ πναηενίμο. 

 

Σα ιηπακηηθά ζα παναδίδμκηαη ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ., εκηυξ 48 ςνχκ απυ ηεκ έγγναθε 

παναγγειία ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Θ. 

Θένμε, 03/10/2019 ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ 

Θένμε,   03/10/2019 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ιακμοζανίδμο Γιέκε 

 

 

 

 

Η  Aμαπλ. Γεμ. Διεσθύμτρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

 

ΗΩΣΖΗΑ ΙΑΡΖΑ 
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ΣΓΥΝΙΚΓ  Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ  

 

 ΣΓΥΝΙΚΓ  Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ  

 

    1) ΚΑΤΙΜΩΝ 

 

α/α ΚΑΤΙΜΑ ΣΤΠΟ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

1 ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ ΗΖΚΕΕ  
ύμθτμεπ με αρηέπ ητμ κοαηικώμ 

διρλιζηηοίτμ, όπτπ ιζςύξρμ ζήμεοα. 
2 ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΟΘΤΒΔΕ 95 RON 

3 ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ ΘΓΡΙΑΚΕ      

 
 

2) ΓΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

 

1 οκζεηηθυ 100%  ιηπακηηθυ  SAE 5W-40  (MB 229.51 )  Θίηνμ  

2 Ονοθηέιαημ SAE 20W-50   Θίηνμ  

3 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

32 

Θίηνμ  

4 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

46 

Θίηνμ  

5 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 

68 

Θίηνμ  

6 Γνάζζμ  αζβεζηίμο γεκηθήξ ιίπακζεξ Kgr  

7 Γνάζζμ ιηζίμο μαθνμπνυκηαξ ιίπακζεξ LGMT 3/5 Kgr  

8 Ακηημοθεηηαθυ - ζηαζενμπμηεηήξ  Βημκηίδει  Θίηνμ  

9 Paraflu G12 RED Θίηνμ  

10 Adblue – JCB  Original Θίηνμ 

  

Γενικά 
Σα πνμξ πνμμήζεηα μνοθηέιαηα ζα είκαη πνςημγεκή, ζοκζεηηθά ή εμηζοκζεηηθά ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ 

εονςπασθέξ  θαη αμενηθάκηθεξ πνμδηαγναθέξ  θαη ζα παναδίδμκηαη ζε δμπεία ιίηνςκ ή kgr θαηά πενίπηςζε 

υπςξ ακαιοηηθά ακαθένεηαη ζημοξ ακηίζημηπμοξ πίκαθεξ ημο ζογθεκηνςηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ 

θαη ζφμθςκα με ηεξ ακάγθεξ ημο εθάζημηε θμνέα. 

 
Γλαιξλιπαμηικά 

1. ρμθεηικό Λιπαμηικό 5W-40 (βεκδηκμθηκεηήνςκ ή πεηνειαημθηκεηήνςκ) θαηάιιειμ γηα υιμοξ ημοξ 

ηφπμοξ επηβαηηθχκ μπεμάηςκ  θαηαιοηηθχκ ή ζομβαηηθχκ, με  πνμδηαγναθέξ  MB 229.51   

 

2. Οορκηέλαιξ SAE 20W-50  (βεκδηκμθηκεηήνςκ ή πεηνειαημθηκεηήνςκ)  

θαηάιιειμ γηα υιμοξ ημοξ ηφπμοξ επηβαηηθχκ μπεμάηςκ θαηαιοηηθχκ ή ζομβαηηθχκ, με ειάπηζηεξ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

 

Φορέας: Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 

2019- 2020» 

 

Αριθ. Μελέηης:   16/2019 
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πνμδηαγναθέξ API SM/SL/CΖ, ACEA A3/B3/B4, VW 501 01 / 502 00 / 505 00. 

 

3,4,5 Oορκηέλαιξ ISO 32-46-68   οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ ζοζηεμάηςκ, θαηάιιειμ γηα ηεκ 

ιεηημονγία οδναοιηθχκ ζοζηεμάηςκ με ακηιίεξ θάης απυ ορειέξ πηέζεηξ θαη ζενμμθναζίεξ, με ηηξ ειάπηζηεξ 

εγθνίζεηξ - απαηηήζεηξ πνμδηαγναθχκ : CINCINNATI P-68 (ISO 32) CINCINNATI P-70 (ISO 46) 

CINCINNATI P-69 (ISO 68), DENISON HF-0 DENISON HF-1 DENISON HF-2, Eaton (Vickers) M-

2950 S, Eaton (Vickers) I-286 S *** ISO 11158 HM, AFNOR NF-E 48-603 , ASTM 6158-05 HM, Bosch 

Rexroth Ref 17421-001 and RD 220- 1/04.03, DIN 51524 Part 2 HLP type, GB 111181-1-94 HM, GM 

LS/2, Swedish Standard SS 15 54 34 AM . 

 

6. Γοάζξ αζβεζηίξρ  γεκηθήξ ιίπακζεξ  γηα πνμζηαζία θαηά ηεξ δηάβνςζεξ  με βάζε ημ αζβέζηημ. Ηαηάιιειμ 

γηα ηε γεκηθή ιίπακζε ημο πιαηζίμο ημο αοημθηκήημο θαη ηςκ ελανηεμάηςκ πμο ένπμκηαη ζε επαθή με κενυ 

(παμειέξ ηαπφηεηεξ), υπςξ ακηιίεξ κενμφ, θαζχξ θαη γηα οπαίζνηα μεπακήμαηα. Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ 

ISO 6743/9, ASTM D-4950 LA / GA ,NLGI -2, NLG -3. 

 

7. Γοάζξ λιθίξρ (Μξλρβδαιμίξρ) μακοξςοόμιαπ λίπαμζηπ  LGMT 3/5  γηα μεγαιφηενε ακημπή θαη γηα 

πνμζηαζία θαηά ηεξ δηάβνςζεξ (Ρμοιεμάκ, Ακηιίεξ, ειεθηνηθμί θηκεηήνεξ) απυ -30o C έςξ +120o C, DIN 

51825 K. 

 

8. Αμηιμρκηηιακό-καθαοιζηικό πεηοελαίξρ, με εονφ θάζμα δνάζεξ εκακηίςκ υιςκ ηςκ μηθνμμνγακηζμχκ πμο 

ζοκακηχκηαη ζημ πεηνέιαημ. Θα πνέπεη κα ζηαμαηά ηε μηθνμβηαθή μυιοκζε θαη ημκ ζπεμαηηζμυ ηεξ βημιάζπεξ 

ζε νεδενβμοάν θαη μπέθ πεηνειαίμο απαναίηεηα θαη κα πνμζηαηεφεη ηε μεπακή απυ δηάβνςζε θαη ηα θίιηνα 

απυ μπιμθάνηζμα. Θα πνέπεη κα είκαη ζομβαηυ με ηεκ Γονςπασθή Οδεγία πενί Βημθηυκςκ Πνμσυκηςκ.   

  

9. Paraflu G12 RED. εμείμ πήλεςξ: -35 ° C , Πνμδηαγναθή 28/95 Γ.Υ.Η , ASTM D-3306, ASTM D 2570. 

 

 10. Adblue – JCB ORIGINAL , ζθμπυξ ημο είκαη κα μεηαηνέρεη ηα ημληθά μλείδηα ημο αδχημο (NOx) πμο     

βνίζθμκηαη ζηα θαοζαένηα ηςκ πεηνειαημθηκεηήνςκ ηεξ JCB, ζε αβιαβέξ άδςημ θαη κενυ. 

 Σμ AdBlue JCB ORIGINAL ζα απμηειείηαη απυ  demineralized water (67.5%)  θαί Urea (32.5%). 
 Πνμδηαγναθέξ ISO 22241 AdBlue®.  

 

 

 

 
Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Θέρμη  03 /10 / 2019 
Η Δ/ντρια της ΣΤ 

 
 
 
 

ΠΑΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε 

  

  
Θέρμη, 03 /10/ 2019 

Ο σντάξας 
 
 

 
 

        ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΠΕΣΡΟ 
                         ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε 
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ΤΓΚΓΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

Α΄ Ομάδα, Καύζιμα 
 

α/α ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΔΟΤ 

ΣΙΜ. ΜΟΝ. 

(€ / Λίηοξ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Λίηοα) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ ΗΖΚΕΕ(ιηακηθή) 1,11 38.500 42.735,00 

2 ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΟΘΤΒΔΕ (ιηακηθή) 1,27 8.500 10.795,00 

3 ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ ΘΓΡΙΑΚΕ (πμκδνηθή) 0,80 4.000 3.200,00 

      ΑΘΡΟΖΙΑ: 56.730,00 

  

 

  ΦΠΑ 24 %: 13.615,20 

  

 

  ΤΝΟΛΟ: 

70345,20 

 

 

 Ε πνμμήζεηα ηςκ θαοζίμςκ ζα πνεμαημδμηεζεί απυ πηζηχζεηξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ  

μηθμκμμηθμφ έημοξ 2019. 

 ημκ πνμτπμιμγηζμυ μηθμκμμηθμφ έημοξ 2020  ζα πνμβιεθζεί ακηίζημηπε πίζηςζε γηα ηεκ 

θάιορε ηεξ ζπεηηθήξ δαπάκεξ. 

 
 

Β΄ Ομάδα (Γλαιξλιπαμηικά). 

Α/Α ΓΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΓ ΜΜ ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΓ 

ΣΙΜΓ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 οκζεηηθυ 100%  ιηπακηηθυ  SAE 5W-40  

(MB 229.51 )  

60 Θίηνμ 

14,00  640,00€ 

2 Ονοθηέιαημ SAE 20W-50   120 Θίηνμ 4,00  480,00€ 

3 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  

ζοζηεμάηςκ ISO 32 

20 Θίηνμ 

2,00  40,00€ 

4 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  

ζοζηεμάηςκ ISO 46 

100 Θίηνμ 

2,00  200,00€ 

5 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη θοθιμθμνηαθχκ  

ζοζηεμάηςκ ISO 68 

120 Θίηνμ 

2,00  240,00€ 

6 Γνάζζμ  αζβεζηίμο γεκηθήξ ιίπακζεξ 40 Kgr 2,00  80,00€ 

7 Γνάζζμ ιηζίμο μαθνμπνυκηαξ ιίπακζεξ 

LGMT 3/5 

48 Kgr 

6,00  288,00€ 

8 Ακηημοθεηηαθυ - ζηαζενμπμηεηήξ  Βημκηίδει  20 Θίηνμ 10,00  200,00€ 

9 Paraflu G12 RED 20 Θίηνμ 2,50  50,00€ 

10 Adblue – JCB  Original 90 Θίηνμ 2,20  92,20€ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

 

Φορέας: Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2019- 2020» 

 

 

Αριθ. Μελέηης:   16/2019 
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  ΑΘΡΟΖΙΑ: 2.310,20€ 

 

 

  ΦΠΑ 24 %: 554,48€ 

 

 

  ΤΝΟΛΟ: 2.864.65€ 

 

 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 

 Ε πνμμήζεηα ειαημιηπακηηθχκ ηεξ β΄ Ομάδαξ ζα πνεμαημδμηεζεί απυ πηζηχζεηξ ημο  

πνμτπμιμγηζμμφ  μηθμκμμηθμφ έημοξ 2019. 

 ημκ πνμτπμιμγηζμυ μηθμκμμηθμφ έημοξ 2020 ζα πνμβιεθζεί ακηίζημηπε πίζηςζε γηα ηεκ 

θάιορε ηεξ ζπεηηθήξ δαπάκεξ.. 
ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 59.040,20 € πλέξμ ΦΠΑ και 73.209,85 € με Φ.Π.Α. 

 

 
 

Θένμε,   03/10/2019 

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ 

Θένμε,   03/10/2019 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ιακμοζανίδμο Γιέκε 

 

 

Η Aμαπλ. Γεμ. Διερθύμηοια ηηπ Δ.Γ.Τ.Α.Θ 

 

ΗΩΣΖΗΑ ΙΑΡΖΑ 
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ΦΤΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Α΄ Ομάδα (ΚΑΤΙΜΑ Δ.Γ.Τ.Α.Θ.)* 

  Πμζμζηυ έθπηςζεξ Ανηζμεηηθχξ Πμζμζηυ έθπηςζεξ Οιμγνάθςξ  

1. ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ ΗΖΚΕΕ   % 

2. ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΟΘΤΒΔΕ   % 

3. 
ΠΓΣΡΓΘΑΖΟ 

ΘΓΡΙΑΚΕ 
  % 

 

Β΄ Ομάδα (ΓΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΑ Δ.Γ.Τ.Α.Θ.). 

 

 ΑΘΡΟΖΙΑ 

 Φ.Π.Α. 24% 

 ΤΚΟΘΟ  

 

 

                                                                   Θέρμη,    /    /201 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 
 (ΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

 

Φορέας: Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ ΕΣΟΤ 2019-2020» 

 

Αριθ. Μελέηης:   16/2019 

Α/Α ΓΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΓ ΜΜ ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΓ 

ΣΙΜΓ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 οκζεηηθυ 100%  ιηπακηηθυ  SAE 5W-40  

(MB 229.51 )  

60 Θίηνμ 

  2 Ονοθηέιαημ SAE 20W-50   120 Θίηνμ 

  3 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη 

θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 32 

20 Θίηνμ 

  4 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη 

θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 46 

100 Θίηνμ 

  5 Oνοθηέιαημ οδναοιηθχκ θαη 

θοθιμθμνηαθχκ  ζοζηεμάηςκ ISO 68 

120 Θίηνμ 

  6 Γνάζζμ  αζβεζηίμο γεκηθήξ ιίπακζεξ 40 Kgr 

  7 Γνάζζμ ιηζίμο μαθνμπνυκηαξ ιίπακζεξ 

LGMT 3/5 

48 Kgr 

  8 Ακηημοθεηηαθυ - ζηαζενμπμηεηήξ  

Βημκηίδει  

20 Θίηνμ 

  9 Paraflu G12 RED 20 Θίηνμ 

  10 Adblue – JCB  Original 90 Θίηνμ 

  


