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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 30.000 0,979 29.370,00 

Α2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 3.000 1,237 3.711,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ 1 33.000   33.081,00 

ΦΠΑ 23% 7.608,63 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ 1 40.689,63 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT) 

/ ΚΙΛΑ 
(KG) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32(CPV-09100000-0) 400 1,20 480,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ 2 400   480,00 

ΦΠΑ 23% 110,40 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ 2 590,40 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΔΟΣ 1+2) 
  

41.280,03 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιµα και λιπαντικά των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

∆ήµου Αλμωπίας καθώς και τις ανάγκες για την κίνηση και τη λειτουργία των οχημάτων και των 

μηχανικών σηµείων τριβής ώστε να έχουµε την οµαλότερη δυνατή λειτουργία τους.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι εργασίες ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται από 

τον προµηθευτή στο πρατήριό του από τις 7:00πμ έως τις15:00 μμ. Όλες οι παραγγελίες θα 

γίνονται γραπτώς. Η προμήθεια αφορά  ενδεικτικό  χρονικό  διάστημα από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μέχρι και την εξάντληση των ποσοτήτων.    

Η παράδοση των καυσίμων κίνησης στα οχήματα του ∆ήµου Αλμωπίας θα γίνεται αυθημερόν από 

τις 7:00πμ έως τις15:00 μμ.  Η ευθύνη των αγαθών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και µέχρι 

την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου είναι του αναδόχου.  

Ο χρόνος υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων.   

Ο τρόπος πληρωµής θα είναι σε ακολουθία µε τα εκδοθέντα τιµολόγια βάσει της τµηµατικής 

παράδοσης της προµήθειας.   

Η παραπάνω προµήθεια κρίνεται αναγκαία για την καλή και οµαλή κίνηση (λειτουργία) των 

µηχανηµάτων του ∆ήµου.   

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 41.280,03 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότηση θα γίνει από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η 

προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 3463/06  

Οι  καταναλώσεις σε καύσιμα και λιπαντικά των αυτοκινήτων του Δήμου, προσδιορίζονται 

σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 1450/550/82 (ΦΕΚ 93Β') "Καθορισμός καταναλώσεως και 

λιπαντικών των Κρατικών Αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών, κλπ".  

 Η προμήθεια καυσίμων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στη μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων,  όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο  φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  
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Τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο 

Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 872/Β/04-06-2007 & 

1490/09-10-2006 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. Το 

πετρέλαιο κίνησης 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 ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 

απαιτούµενες προδιαγραφές 
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