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Προμήθεια Καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),
για δύο (2) έτη.

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ),
ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ :

1) ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Έκθεση – Προμέτρηση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά φορέα υλοποίησης.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Καταστάσεις φορέων
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπα οικονομικών προσφορών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 928.271,32 €

Φ.Π.Α. 24%: 222.785,12 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.151.056,44 €
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με την παρούσα μελέτη, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων
(πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης), για τις ανάγκες των οχημάτων (επιβατηγά, ημιφορτηγά, φορτηγά,
απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου (Απ), βενζίνης αμόλυβδης,μηχανήματα συντήρησης Δημοτικών κτιρίων, τα
μηχανήματα κήπου (μισινέζες, χλωοκοπτικές μηχανές, βενζινοπρίονα, μπορνουροψάλιδα κ.λ.π), τα μηχανήματα
άρδευσης & συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», για δύο (2) έτη από την υπογραφή της
σύμβασης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού διαμέσου
της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gr)  με τελική επιλογή αναδόχου:

- Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό (%),
στην νόμιμα διαμορφούμενη Μέση Λιανική Τιμή 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 του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη» για την
κατηγορία 1 «Πετρέλαιο κίνησης» και  για την Κατηγορία 2 «Βενζίνη αμόλυβδη». Το ανωτέρω ποσοστό που
αφορά την τιμολόγηση των καυσίμων μπορεί να είναι και αρνητικό,  χωρίς να υπερβαίνει το 5%,
(άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Οι προμηθευτές θα συμμετάσχουν στο σύνολο της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωρισθεί σε  τέσσερις (2) κατηγορίες,  ανά φορέα υλοποίησης προμήθειας, κάθε
είδους, ο κωδικός του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) καθώς και η ενδεικτική ποσότητα  κατανέμεται
σύμφωνα με του παρακάτω πίνακες:

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΛΙΤΡΑ

1. Κατηγορία 1 Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8  «Πετρέλαιο ντίζελ» 713.422,86

2. Κατηγορία 2 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 «Βενζίνη αμόλυβδη» 113.263,46

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης),
προβλέπεται να ανέλθει στο συνολικό  ποσό ύψους € 928.271,32 (εννιακοσίων είκοσι οκτώ Χιλιάδων
διακοσίων εβδομήντα ένα Ευρώ  & τριάντα δύο Λεπτών), συν Φ.Π.Α. 24%  ποσού ύψους € 222.785,12
(Διακοσίων είκοσι δύο Χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και δώδεκα Λεπτών), γενικό σύνολο

http://www.promitheus.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085882


ποσού ύψους € 1.151.056,44 (Ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και
σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ.: 210/4254341
Φαξ: 210/4920677
Πληροφορίες: Γκίνη Ειρήνη
Ε-mail: kinisi-sinergeia@nikaia-rentis.gov.gr

Νίκαια 20/1/2020
Αρ. Πρωτ 2251

Προμήθεια Καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),
για δύο (2) έτη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι διαμορφωθείσες τιμές, στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του
ευρύτερου και στενού Δημόσιου Τομέα αρμοδιότητας του  συνόλου του Νομού Αττικής, αναφέρονται
στο με αρ. πρωτ: 122/17-01-2020 Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έγινε αποφορολόγηση διότι οι τιμές αναγράφονται
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% και στρογγυλοποίηση στα δύο (2) δεκαδικά προκειμένου
να είναι σύμφωνη η τιμή  με την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gr).

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 + ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2 = 964.262,34€ +186.794,10 + Φ.Π.Α. 24% = 1.151.056,44 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ €/lt ΣΥΝΟΛΟ €

1
Πετρέλαιο Κίνησης

09134100-8
«Πετρέλαιο ντίζελ»

Λίτρα 713.422,86 1,09€ 777.630,92€

Φ.Π.Α. 24%: 186.631,42 €

ΣΥΝΟΛΟ: 964.262,34 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ €/lt ΣΥΝΟΛΟ €

2
Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4
«Βενζίνη αμόλυβδη»

Λίτρα 113.263,46 1,33€ 150.640,40€

Φ.Π.Α. 24%: 36.153,70 €

ΣΥΝΟΛΟ: 186.794,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.151.056,44

Οι παραπάνω  ποσότητες υπολογίσθηκαν με βάση τις καταναλωθείσες ποσότητες του προηγούμενου έτους και

είναι εντός των καθοριζόμενων ορίων από  την με αρ. 1450/550/1982 (Φ.Ε.Κ. 93/Β') Απόφαση Υπουργού

Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την Κ.Υ.Α. 129/2534/20.01.2010 (Φ.Ε.Κ. 108/Β'

) και με την Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 (Φ.Ε.Κ. 376/8').

http://www.promitheus.gr/


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού ύψους 1.151.056,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς των υπό σύνταξη προϋπολογισμών εξόδων, οικονομικών ετών 2020, 2021 και
2022 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
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Τεχνικές Προδιαγραφές

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ KΙΝΗΣΗΣ
To πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως:

α) βαθμός κετανίων 49 minκατά ΕΝ590

β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg

γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου10mg/Kgmax.

δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. Αναλυτικά:

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο

κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.Ειδικότερα, το

πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε

ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355 / 2000

«Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα

πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της

παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την

κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του

χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθετών.Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου

του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355 / 2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω

πίνακες. Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται υα διαμορφώνονται ανάλογα με την

κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές.



Πίνακας 1.1:

Παράμετρος Μονάδες
Όρια Μέθοδοι Απάντηση

Ελαχ. Μεγ. ελέγχου προμηθευτή

Δείκτης κετανίου 46,0 - ΕΝ ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 °C kg/rn3 820 845 ΕΝ ISO 3675 ΕΝ ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης °C 55 - ΕΝ 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί
10% υπολείμματος

απόσταξης)
% m/m

0,30
(α)

ΕΝ ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,01 ΕΝ ISO 6245

Νερό mg/kg - 200 Pr ΕΝ ISO 12937:1996

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση 1 ΕΝ ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση g/rn3 - 25 ΕΝISO 12205

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 ΕΝ ISO 12662

Λιπαντικότητα, διορθωμένη
διάμετρος φθοράς σφαιριδίου

(wsd1,4) ατούς 60
μm - 460 ISO 12156-1

Ιξώδες στους 40 °C mm2/s 2,00 4,50 ΕΝ ISO 3104

Απόσταξη:

Απόσταγμα στους 250 °C

Απόσταγμα στους 350 °C
Απόσταγμα 95 % (ν/ν) (β) °C

% (v/v) %

(v/v)

-

85

65

360

Pr EN ISO 3405: 1998

Pr EN ISO 3405: 1998

EN ISO 3405: 1988 (γ)

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1.1 (0,3 % m/mμεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν

έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρ)σκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών

παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου ΕΝ ISO13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε

δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την

απαίτηση του 0,30% m/mμεν. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών,

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (ν/ν).

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα II).



Πίνακας 1.2:

Κατηγορία Α (β) Κατηγορία CO")

(α) 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, (β) Όπου :

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 3 0 / 9 κάθε έτους. Κατηγορία C (Χειμερινή

περίοδος) : Από 1 / 1 0 έως 3 1 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1.3:

Παράμετρος Μονάδα Ό □ ICI Μέθοδος
ελέγχου

Απάντηση
προμηθευτή

Θερμοκρασία
αποφράξεως

ψυχρού φίλτρου
(CFPP)(α)

°C + 5 -5 ΕΝ 116

Πρότυπο Τίτλος

ΕΝ 116 Diesel and domestic heating fuels ~ Determination of cold filter plugginq point

ΕΝ ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

ΕΝ 150 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic
viscosity and calculation of dynamic viscosity.

ΕΝ ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling
ΕΝ ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998

(ISO/DIS 3405:1998) Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

ΕΝ ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density
or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

ΕΝ ISO 4259: 1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to
methods of test

ΕΝ ISO 4264 Petroleum products - distillate fueis - Calculation of ketane index.

ΕΝ ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash.

ΕΝ ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

ΕΝ ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U-
tube method.

ΕΝ ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

ΕΝ ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates



Η  δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985) ή των προτύπων  ΕΝ ISO3170 ή ΕΝ ISO3171.

1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Η Αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληρείτις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως:

α) βαθμός Οκτανίων RON95 minκατά ΕΝ228

β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kgmax.

γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/ltmax.

δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.

Αναλυτικά:
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η αμόλυβδη

βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί
να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη
οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων
η μόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και
ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο IP298/92.Για τη βελτίωση
των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτό
πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με
ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους για το σκοπό για τον
οποίο προορίζονται. Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του
προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή
στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το
οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα
εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της
εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη
στη συμφωνία ΕΟΧ, Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. Για την
προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη
ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της
χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο
ASTMD1613/1991.Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με
την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 2.1:

Παράμετρος Μονάδες
Όρια

Μέθοδοι ελέγχου Απάντηση
προμηθευτήΚλάση Α (α) Κλάση C( a ) Κλάση Οχ (α)

Τάση ατμών kg/m3 Ελάχ.
Μεγ. 45,0 60,0 50,0 80,0 50,0 80,0

ΕΝ
12/1993

Ργ ΕΝ 13016-
1:1997 (DVPE) (γ)

% απόσταγμα
στους 70 °C Ε70 % (ν/ν) Ελάχ.

Μεγ. 20,0 48,0 22,0 50,0 22,0 50,0 Pr ΕΝ ISO
3405:1998 (δ)

% απόσταγμα
στους 100 °C

Ε100
% (ν/ν)

Ελάχ, 46,0 46,0 46,0
(δ)

Μεγ. - 71,0 71,0
% απόσταγμα
στους 150 °C

Ε150
% (ν/ν) Ελάχ.

Μεγ. 75,0 75,0 75,0

Τέλος απόσταξης °C Μεγ. 210 210 210 Pr ΕΝ ISO
3405:1998

Υπόλειμμα
απόσταξης % (ν/ν) Μεγ. 2 2 2 Pr ΕΝ ISO

3405:1998
Δείκτης

Απόσταξης
(VLI)

(10VP+7E70) (Ρ)

Μεγ. - - 1.050



(α) Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κλάση C(Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 1 1 έως 3 1 / 3 κάθε έτους.

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της

Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 νσ παρατείνεται

και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο,

(β) όπου: VP= Τάση ατμών Ε70 = απόσταγμα στους 70° C.

Πίνακας 2.2:

Κλάση Α (α) Κλάση C( a ) Κλάση Οχ (α)

Μεγ. - 71,0 71,0

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην

αγορά, κατ' ονοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι
ελέγχου

Απάντηση
προμηθευτή

Τάση ατμών kg/m3
Ελάχ.

Μεγ.

45,0 60,0 50,0 80,0 50,0 80,0

ΕΝ
12/1993

Ργ ΕΝ 13016-
1:1997 (DVPE)

(γ)

% απόσταγμα
στους 70 °C Ε70 % (ν/ν)

Ελάχ.

Μεγ.
20,0 48,0 22,0 50,0 22,0 50,0

Pr ΕΝ ISO
3405:1998 (δ)

% απόσταγμα
στους 100 °C Ε100

% (ν/ν) Ελάχ, 46,0 46,0 46,0 (δ)

% απόσταγμα
στους 150 °C Ε150 % (ν/ν)

Ελάχ.

Μεγ.
75,0 75,0 75,0

Τέλος απόσταξης °C Μεγ. 210 210 210 Pr ΕΝ ISO
3405:1998

Υπόλειμμα
απόσταξης

% (ν/ν) Μεγ. 2 2 2 Pr ΕΝ ISO
3405:1998

Δείκτης
απόσταξης

(VLI)
(10VP+7E70)

(Ρ)

Μεγ. - - 1.050



αποθεμάτων.Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά

της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

(γ) Η περίοδος PrΕΝ 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI.

(δ) Βλέπε παραρτήματα I και III του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου

(εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα

ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη

μέθοδο ΕΝ ISO4259: 1995.Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο

παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.3:

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του

Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985) ή των προτύπων ΕΝ ISO3170 ή ΕΝ ISO3171.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πρότυπο Τίτλος

ΕΝ ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

ΕΝ ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling

ΕΝ ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998

(ISO/DIS 3405:1998)
Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

ΕΝ ISO 3675
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of

density or relative density - Hydrometer method.

ΕΝ ISO 4259: 1995
Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to

methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

ΕΝ ISO 6246
Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet

evaporation method.

ΕΝ ISO 7536 Gasoline - Determination of oxidation stability - Induction period method.

ΕΝ ISO 12185
Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - osciliating - U-

tube method.

PrEN13016-1: 1997

(DVPE)

Liquid petroleum products - vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated

vapour pressure (ASVP).

ΕΝ 12: 1993 Liquid petroleum products - Determination of Reid vapour - Wet method.
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Νίκαια 20/1/2020
Αρ. Πρωτ 2251

Προμήθεια Καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),
για δύο (2) έτη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης),

για τις ανάγκες των οχημάτων (επιβατηγά, ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου (Απ),
βενζίνης αμόλυβδης, μηχανήματα συντήρησης  Δημοτικών κτιρίων, τα μηχανήματα κήπου (μισινέζες, χλωοκοπτικές
μηχανές, βενζινοπρίονα, μπορνουροψάλιδα κ.λ.π), τα μηχανήματα άρδευσης & συντήρησης μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για δύο (2)  έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από:

1. Τις διατάξεις την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε
στις 12-12-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 240) περί διαδικασίας ανάθεσης προμηθευτών – χορηγητών, για προμήθειες
τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων 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 εφεξής από τους οικείους Δήμους και κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 18).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006), περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07-06-2010), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/13-07-2010), περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204 Α΄/15-09-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων – Αντικατάστασης του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29-05-2013) περί Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014), περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.  47 Α’ /08-08-2016) περί «Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών».

10.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
11.Την με αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των

διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄/05-08-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.



12.Τις διατάξεις του Ν. 4558/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018) περί Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κλεισθένης.

13.Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230  Α' /25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις».

14.Την με αρ.  355/2000   Απόφαση  του   Ανωτάτου   Χημικού Συμβουλίου   «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές
και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).

15. Την με αρ. 354/2000   Απόφασης   του   Ανωτάτου   Χημικού   Συμβουλίου   «Αμόλυβδη βενζίνη,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).

16.Την με αρ. 543/5543/2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 376) περί χρήσης κυκλοφορίας και άλλα θέματα σχετικά με τα
αυτοκίνητα – οχήματα των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα.

17.Την  με αρ. 1450/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 93')   Απόφαση   Υπουργού  Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 129/2534/20.01.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 108') και με την ΚΥΑ 543/5543/2000
(Φ.Ε.Κ.  Β΄ 376').

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η προμήθεια θα  πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού

Διαγωνισμού διαμέσου της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις και
τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε κατηγορία ξεχωριστά θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη σταθερή ενιαία
έκπτωση επί της ισχύουσας μέσης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Εβδομαδιαίου Δελτίου
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων», του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών, της Διεύθυνσης Ελέγχων και
Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & προστασίας Καταναλωτή. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να
είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το  5% σύμφωνα  με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α.     Η διακήρυξη της προμήθειας
β.     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ.     Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
δ.     Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
ε.     Έντυπο οικονομικής προσφοράς
στ.   Οικονομική  προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση
Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική

σύμβαση με τον εκάστοτε Φορέα υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο/οι προμηθευτές στον/στους οποίο/οίους έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται/νται να

καταθέσει/σουν με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της
οποίας είναι  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι ένα μήνα
από την λήξη της ισχύος της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή από την Αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών

ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τόπος – τρόπος παράδοσης
Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα είναι άμεση, θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή,
Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης αμόλυβδης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του

προμηθευτού, οι οποίες θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των ορίων του Δήμου ή όμορων δήμων και δεν θα
απέχουν περισσότερο από 10km από τα αμαξοστάσια  του Δήμου και οι οποίες θα πληρούν όλους τους όρους
ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει
προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα
και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που
σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων
του Δήμου κατά προτεραιότητα.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πλημμελής ποιότητα
Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται να

αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

http://www.promitheus.gr/


Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή ειδών – Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια καυσίμων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με ευθύνη του

εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης  της   προμήθειας, με

τη   σύνταξη   του   σχετικού   πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής  και μετά την προσκόμιση των
απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Η τιμολόγηση των καυσίμων θα δίνεται με έκπτωση % (επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη Μέση
χονδρική Τιμή 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 του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του
είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις
προδιαγραφές της μελέτης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη από άλλα που πληρούν τις
προδιαγραφές της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να ακολουθήσει
τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και
τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Διάρκεια Εκτέλεσης Σύμβασης
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή

και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες
δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση
από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων καυσίμων και
λιπαντικών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου- Λοιποί όροι.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και

εγκαταστάσεων  και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένα
από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά. Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο
Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές,  το
πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη αμόλυβδη, θα λαμβάνονται περιστασιακά δείγματα όταν αυτό ζητηθεί από την
υπηρεσία. Τα δείγματα οφείλουν να είναι σφραγισμένα και αριθμημένα. Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες
των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα

ΑΡΘΡΟ 15ο – Μητρώο προμηθευτών
Σύμφωνα με το άρθρο 4 & 3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του, έχουν

υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από σύμφωνη

γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης τους και
κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις
προμήθειες του δημοσίου τομέα, προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους,
δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην
απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των
φορέων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
1.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»
CPV 09134100-8  «Πετρέλαιο ντίζελ»

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

2.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

«ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ»
CPV 09132100-4 «Βενζίνη αμόλυβδη»

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ.: 210/4254341
Φαξ: 210/4920677
Πληροφορίες: Γκίνη Ειρήνη
Ε-mail: kinisi-sinergeia@nikaia-rentis.gov.gr

Νίκαια 20/1/2020
Αρ. Πρωτ 2251

Προμήθεια Καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),
για δύο (2) έτη.

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ», CPV 09134100-8  «Πετρέλαιο ντίζελ»

Της επιχείρησης ……………..………………………….……………, με

έδρα..……………….………………………………...., οδός…..……………………………………..,

αριθμός……..……………………...., τηλέφωνο……………..…………………, Fax……………….…….……………….., e-

mail………………………………………………

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (%) *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΛΙΤΡΑ 713.422,86

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………………….

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

…………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2020
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

*  Επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων», του
Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών & Τιμοληψιών, της Διεύθυνσης Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Καταναλωτή.

Σημείωση: Σε περίπτωση αρνητικού ποσοστού έκπτωσης αυτό πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα. Παράδειγμα:
2% αρνητικό ποσοστό.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ.: 210/4254341
Φαξ: 210/4920677
Πληροφορίες: Γκίνη Ειρήνη
Ε-mail: kinisi-sinergeia@nikaia-rentis.gov.gr

Νίκαια 20/1/2020
Αρ. Πρωτ 2251

Προμήθεια Καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),
για δύο (2) έτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» CPV 09132100-4 «Βενζίνη αμόλυβδη»

Της επιχείρησης ……………..………………………….……………, με

έδρα..……………….………………………………...., οδός…..……………………………………..,

αριθμός……..……………………...., τηλέφωνο……………..…………………, Fax……………….…….……………….., e-

mail………………………………………………

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (%) *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΛΙΤΡΑ

113.263,46 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………………….

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

…………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2020
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

*  Επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων»,
του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών & Τιμοληψιών, της Διεύθυνσης Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Καταναλωτή.

Σημείωση: Σε περίπτωση αρνητικού ποσοστού έκπτωσης αυτό πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα.
Παράδειγμα: 2% αρνητικό ποσοστό

Συνημμένα στην παρούσα, περιλαμβάνεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α):
1) Για το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη:

1.1.Κατάσταση οχημάτων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


