
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2684029213-15-16 

FAX : 2684029214 

 

 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας» 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(EΝΟΣ ΕΤΟΥΣ) ΜΕ ΦΠΑ 24%:  ΕΥΡΩ 209.999,94 € 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Tο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Πάργας κατά την ημέρα 

παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Τμήμα Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας. Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή. Η 

τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα καυσίμων. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
 
 
 
 
 
 

Μπόχτης Θωμάς 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή (Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του 

Δήμου Πάργας. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Καύσιμα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV  Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8 

 Πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-5 

 Βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4 

 

   

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

 

EL541 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη 

προμηθευτή – χορηγητή καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσής του. Η τελική επιλογή του 

προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα καυσίμων. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ελληνική 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΓΑΣ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 

διακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα και 

ενενήντα τεσσάρων λεπτών Ευρώ (209.999,94€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΠΕΜΠΤΗ 09/11/2017 ΩΡΑ 14:00 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών 

18/10/2017 ώρα 15:00. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017, ΩΡΑ 24:00 
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η 

Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία με τους 

προσφέροντες – υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι 

προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                     ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                       ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ.   

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικων (πετρελαίου κίνησης – 
βενζίνης αμόλυβδης – πετρελαίου θέρμανσης) που απαιτούνται για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Δήμου Πάργας. 

 
Η  δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα εννέα και ενενήντα τεσσάρων λεπτών Ευρώ(209.999,94€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 209.999,94ευρώ(συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.Υπάρχει εγκεκριμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2017 και στους: 1.Κ.Α 10-6641.001, 2. Κ.Α 10-
6641.003, 3. Κ.Α 20-6641.001, 4. Κ.Α 20-6641.002, 5. ΚΑ 25-6641.001 και 6. Κ.Α 25-6641.002. 
 

 
 ΟΜΑΔΑ Α:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

   (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Βενζίνη αμόλυβδη 13123 1,185 15.550,76 

2 Πετρέλαιο κίνησης 69092 0,989 68.331,99 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 13189 0,794 10.472,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 94.354,81 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

    (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  

1 Βενζίνη αμόλυβδη 7081 1,185 8.390,99 

2 Πετρέλαιο κίνησης 37200 0,989 36.790,80 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 7084 0,794 5.624,7 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 50.806,49 
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ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α Είδος καυσίμου 
Ενδεικτική 
ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

    (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15.235,20 0,794 12096,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12.096,75 

  

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α Είδος καυσίμου 
Ενδεικτική 
ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

     (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15.235,20 0,794 12096,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 12.096,75 

  

ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:OMAΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ OMAΔΑ Δ=94.354,81+50.806,49+12.096,75 

      +12.096,75= 169354,79 Ευρώ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

             Φ.Π.Α 24%= 40644,96Ευρώ 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α:209.999,94 Ευρώ 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη 
μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Πάργας κατά την ημέρα παράδοσης του 
είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας–Τμήμα Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Οικονομική 
προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα 
γίνει ανά ομάδα καυσίμων. 

 
   Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
 
•   Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 • Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και κοινοτήτων  
• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  
• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»  
• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  
 • To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
 • Το Ν. 4270/14 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- 
∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
 • Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  
• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις » 

 
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος Πάργας δεν διαθέτει δεξαμενές για την αποθήκευση των υγρών 
καυσίμων παρά μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η παράδοση των καυσίμων για τα οχήματα και 
μηχανήματα θα πραγματοποιείται εντός των ορίων του Δήμου. Κατ' εξαίρεση για τα μηχανήματα έργου ο 
ανεφοδιασμός τους θα γίνεται επί τόπου του έργου με όχημα ανεφοδιασμού που θα πληρεί την κείμενη 
νομοθεσία. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των 
ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη 
από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες. 
 
1. Οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης θα δίδονται τμηματικά με επιστολή ή fax και ο 
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί εντός 48 ωρών. 
Η ογκομέτρηση του πετρελαίου θα γίνεται στη δεξαμενή, από την Επιτροπή Παραλαβής και από τους 
αρμοδίους των αντίστοιχων επιτροπών   και θα συντάσσεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
2. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις χλοοκοπτικές μηχανές κλπ θα πρέπει με ευθύνη του 
προμηθευτή να παραδίδονται σε δικά του ειδικά δοχεία, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, στην 
αποθήκη του Δήμου κατόπιν γραπτής παραγγελίας με επιστολή ή fax. 
 
3. Η παραλαβή των καυσίμων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους θα γίνεται από 
την αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 208  και 221 
παρ.11β του  Ν.4412/16  και από τους αρμοδίους , των Σχολικών Επιτροπών. 

 
4. Τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα θα τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο 
κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) εντός των ορίων του Δήμου. 

 
5. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης που τις Σχολικές Επιτροπές, θα γίνεται από τους αρμοδίους 
που έχουν οριστεί. 
Με την τροφοδοσία του κάθε οχήματος θα εκδίδεται παραστατικό διακίνησης για την παρακολούθηση 
της αποστολής και παράδοσης, όπου υποχρεωτικά θα αναφέρονται:  
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α. ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, 
β. ο αριθμός των λίτρων και το είδος των υγρών καυσίμων που συμπληρώθηκαν στο ντεπόζιτο του 
οχήματος, 
γ. το όνομα του οδηγού του οχήματος,  
δ. ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής 
και θα υπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος, τον ανάδοχο πρατηριούχο και θα παραδίδεται από 
τον εκάστοτε οδηγό στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
 
6. Η τυπική και καθημερινή τροφοδοσία των οχημάτων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
συγκεκριμένα της ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η Αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου. Θα υπάρχει 
δυνατότητα τροφοδοσίας και τις υπόλοιπες μέρες και ώρες, εφόσον κρίνεται από την υπηρεσία 
αναγκαίο και απαραίτητο για να μπορούν να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες ειδικά αιτιολογημένες 
(θεομηνίες, πυρκαγιές, απεργίες, καλοκαιρινή περίοδος κλπ) 
 
7. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να τροφοδοτεί το Δήμο σε καύσιμα οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα του ζητηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας του λόγω βλάβης των αντλιών, εξάντλησης 
αποθεμάτων, συντήρησης και καθαρισμού των δεξαμενών, αργίας κλπ ο ανάδοχος οφείλει να 
ειδοποιήσει εγγράφως τις υπηρεσίες του Δήμου/Νομικού Προσώπου γι’ αυτή του την αδυναμία 
τουλάχιστον πριν από μία ημέρα. Εάν αυτό συμβεί πέραν του εικοσιτετραώρου η έγγραφη 
ειδοποίηση του θα πρέπει να αναφέρει αντικαταστάτη μέχρι της αποκαταστάσεως της 
λειτουργίας του. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει καμία υποχρέωση οικονομική ή άλλη 
με τον πιθανό αντικαταστάτη του αναδόχου 
 
8. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των  άρθρων 208  και 221 παρ.11β του  Ν.4412/16  μπορεί να ελέγχει περιοδικά 
σε ημέρα και ώρα της επιλογής της την τροφοδοσία των οχημάτων όπου και θα υπογράψει 
τα σχετικά πρακτικά παραλαβής της προμήθειας. 
Οχήματα, μηχανήματα κλπ που περιέλθουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Δήμο Πάργας  θα 
εντάσσονται σε υπηρεσίες του Δήμου και θα εφοδιάζονται καύσιμα από την αντίστοιχη υπηρεσία 
και Κ.Α. στην οποία εντάσσονται και προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. 
Επίσης, οποιαδήποτε τροποποίηση  που θα επιφέρει αντίστοιχες αυξομειώσεις ποσοτήτων  καθώς 
και στις πιστώσεις των Κ.Α. που θα γίνουν μεταβολές, με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού κατά την ισχύουσα νομοθεσία και στο μέτρο μόνο που δεν θα υπάρχει υπέρβαση 
των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας κατ’ είδος δαπάνης ως προβλέπονται 
ανωτέρω. 

 
Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                         ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΆΡΘΡΟ 1Ο. Πετρέλαιο κίνησης. 
 
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. Αναλυτικότερα το πετρέλαιο 
κίνησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την 
αριθ.316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β’)και οι χημικές προδιαγραφές του θα είναι 
σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις Αποφάσεις 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών και την ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β΄ 
 
ΆΡΘΡΟ 2Ο. Πετρέλαιο θέρμανσης. 
 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
παραφίνη  και  θα  πρέπει  να  προορίζεται   να   χρησιµοποιηθεί   σε   καυστήρες   εγκαταστάσεων θέρµανσης    
σχεδιασµένους   να   λειτουργούν   µε   αποστάγµατα   πετρελαίου.  Αναλυτικότερα  το πετρέλαιο θέρµανσης 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα 
µε την αριθ. 467/2002/10-10-2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-2003, τ. Β’) και οι χημικές προδιαγραφές του θα 

είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 

τεύχος Β΄, 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β΄ και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄. 
 

ΆΡΘΡΟ 3Ο. Βενζίνη αμόλυβδη. 
 

Η αμόλυβδη βενζίνη   95  οκτανίων θα είναι σύμφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). 
Αναλυτικότερα   η   αμόλυβδη   βενζίνη   θα   πρέπει   να   ανταποκρίνεται   πλήρως   στις   τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα µε την αριθ. 316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β’).και οι 
χημικές προδιαγραφές της θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις 
Υπουργικές Αποφάσεις ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β΄ και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος 
Β΄ 
 

Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                          ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                            ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο 1ο 
Πετρέλαιο κίνησης το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις Υπουργικές 
Αποφάσεις και αναφέρονται στο σχετικό τεύχος της παρούσας μελέτης. 
Παραδοτέο επί της αντλίας του αναδόχου ή σε δεξαμενές καυσίμου σε χώρους του Δήμου.  
Ενδεικτική μέση τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α. € 0,989. 

 
Άρθρο 2ο 
Βενζίνη  αμόλυβδη η οποία  θα πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις Υπουργικές 
Αποφάσεις και αναφέρονται στο σχετικό τεύχος της παρούσας μελέτης. 
Παραδοτέα επί της αντλίας του αναδόχου. 
Ενδεικτική μέση τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α.. € 1,185 

 
Άρθρο 3ο 
Πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις Υπουργικές 
Αποφάσεις και αναφέρονται στο σχετικό τεύχος της παρούσας μελέτης. 
Παραδοτέο σε δεξαμενές καυσίμου σε χώρους του Δήμου.  
Ενδεικτική μέση τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α.. € 0,794 
 
 
 
 
 
 

 
 

Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                          ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 13123 

2 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 69092 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 13189 

 
ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 7081 

2 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 37200 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 7084 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 
 

15.235,20 
 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Δ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 
 

15.235,20 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ 
 

Α/Α Είδος καυσίμου ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 20.204 
2 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 106.292 
3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 20.273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                             ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                 ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  

   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

    (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Βενζίνη αμόλυβδη 13123 1,185 15.550,76 

2 Πετρέλαιο κίνησης 69092 0,989 68.331,99 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 13189 0,794 10.472,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 94.354,81 

 
ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 
Α/Α Είδος καυσίμου Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

    (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  

1 Βενζίνη αμόλυβδη 7081 1,185 8.390,99 

2 Πετρέλαιο κίνησης 37200 0,989 36.790,80 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 7084 0,794 5.624,7 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 50.806,49 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α Είδος καυσίμου 
Ενδεικτική 
ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

    (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15.235,20 0,794 12096,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12.096,75 

  
ΟΜΑΔΑ Δ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α Είδος καυσίμου 
Ενδεικτική 
ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιμή (σε €) 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

     (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.  
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15.235,20 0,794 12096,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ                 12.096,75 
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ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:OMAΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ OMAΔΑ Δ=94.354,81+50.806,49+12.096,75 

      +12.096,75=  169354,79 Ευρώ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

     Φ.Π.Α 24%=  40644,96Ευρώ 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α:209.999,94 Ευρώ 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

 
 

α/α 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(L) 

 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 
(€/L) 

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 
(24%) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 
20204 1,185 23941,74 

2 Πετρέλαιο κίνησης 
106292 0,989 105122,79 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 
50743,4 0,794 40290,26 

Ανώτατος προυπολογισμός (1ου έτους) χωρίς Φ.Π.Α 169.354,79 

Συνολικός Φ.Π.Α προμήθειας 40644,96 

Συνολικός προυπολογισμός Προμήθειας 209.999,94 

 
 
 
 
 
 
Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                        ΚΑΙ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, 
βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου θέρμανσης) που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών 
του Δ ή μ ο υ  Πάργας  στις Δημοτικές Ενότητες  Φαναρίου και Πάργας. 
β) Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. 
Οι παραδόσεις καυσίμων θα γίνονται με ευθύνη του προμηθευτή, τηρώντας όλους τους κανόνες 
ασφαλείας. 
Τόπος παράδοσης των καυσίμων ορίζεται: 
1. Για τα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), η παράδοση στα οχήματα και 
μηχανήματα θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου. 
Ειδικά, για τα καύσιμα λειτουργίας αντλιοστασίων, Η/Ζ, τα κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου και για 
τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις χλοοκοπτικές μηχανές κλπ, η αποθήκη του Δήμου. 
2. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Δήμου. 
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 209.999,94 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% για διάστημα ενός έτους. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η προμήθεια διέπεται από: 
 
• Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 • Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και κοινοτήτων  
• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  
• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»  
• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  
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 • To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
 • Το Ν. 4270/14 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
 • Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  
• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις » 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
 

 Α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 
Β) Η Οικονομική Προσφορά.  
Γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Δ) Η Τεχνική Έκθεση. 
Ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 
ΑΡΘΡΟ4ο  
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά 
τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού δύο τις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης το 
ύψος της οποίας «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκειται στις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση δεν θα 
έχει ο Δήμος  έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις ποσότητες που αναφέρονται 
στη μελέτη. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή 
περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται σε 
κάθε περίπτωση όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.  Δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη και θα απορρίπτεται στο σύνολο της η προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος 
μόνο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας καυσίμων. 
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης των καυσίμων 
είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 
Δήμου, με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή, θα εκδίδεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά παραστατικό διακίνησης για την παρακολούθηση της αποστολής και παράδοσης, στο οποίο 
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θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. 
Η τμηματική παραλαβή των υγρών καυσίμων θα γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του 
οχήματος/μηχανήματος, ή υπάλληλο του κάθε κτιρίου, ο οποίος υποχρεωτικά θα υπογράφει και θα 
λαμβάνει το αντίστοιχο παραστατικό διακίνησης για την παρακολούθηση της αποστολής και παράδοσης 
και υποχρεωτικά θα συνυπογράφει τη Μηνιαία καρτέλα προμήθειας καυσίμων, την οποία θα παραδίδει 
κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για έλεγχο. 
Μηνιαία θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή στα οποία θα επισυνάπτονται τα παραστατικά 
διακίνησης για την παρακολούθηση της αποστολής και παράδοσης κάθε υπηρεσίας του Δήμου 
ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου. 
Η εξόφληση της αξίας εκάστου τιμολογίου θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών και την υπογραφή 
των σχετικών πρωτοκόλλων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που 
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στα άρθρα της διακήρυξης. 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις 
που αναφέρονται  στην  κείμενη  νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εάν τα προς προμήθεια είδη διαπιστωθεί ότι, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή δεν 
συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης, ή εμφανίζουν οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα, απόκλισης των 
ισχυουσών γενικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της προμήθειας. Επίσης ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά ποιότητας, κλπ. 

 

Ρητά επίσης αναφέρεται ότι, ο Δήμος δια των οργάνων του, διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε   περίπτωση   
και   ανά   πάσα   στιγμή,   να   διενεργεί   ελέγχους   ποιότητας   και   ποσότητ ας   του παρα λαμβανομένου  
κ αυσίμ ου , για την διασφάλιση των συμφερόντων του. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από 
τους εν λόγω ελέγχους ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία, απόκλιση ποσότητας ή 
προβληματικό ποιοτικό καύσιμο, τότε συνακόλουθα τίθεται θέμα, ανάλογα με το μέγεθος του 
προβλήματος, ακόμα και λύσης της σύμβασης προμήθειας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), χωρίς 
καμία άλλη υποχρέωση του Δήμου προς τον ανάδοχο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για αποζημιώσεις για ζημιές που 
θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του 
μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ, σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, 
των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης της αναθέτουσας 
αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο ανάδοχος θεωρείται ότι διενήργησε έρευνα και έλαβε ρητά υπόψη του, κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τις 
καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα 
τυχόν προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της 
προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, με την οποία υποχρεούται 
να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
Ρητά απαγορεύεται, οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση, 
που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στον τρόπο παράδοσης, τη 
διάθεση, τις καθορισμένες απαιτήσεις, ή τους όρους της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Η οριστική παραλαβή των καυσίμων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών 
του Δήμου παρουσία του αναδόχου. Κατά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης. 
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 
αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το 
συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Για την κάλυψη των 
σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
 
 
 
 
 
 

Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡ ΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 209.999,94 ΕυρώΜΕ Φ.Π.Α. 24% για διάστημα ενός έτους. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
                    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ……………………………………………………………… 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ  

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη  
……….…..% 

 

2 Πετρέλαιο κίνησης  
…..……...% 

 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης  
……….…..% 

 

      
      
          /      / 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΓΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ  

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη  
……….…..% 

 

2 Πετρέλαιο κίνησης  
…..……...% 

 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης  
……….…..% 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          /      / 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                                                                                                                                          
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.  
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
……….…..% 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ Δ:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                                                                                                                        
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.  
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
……….…..% 

 

 

 

           Καναλλάκι,  …………….      

           O  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα, υπογραφή) 

 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των 

ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη 

από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.  

 

Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση τη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του και 

με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς. 

Η ποιότητα των ανωτέρω καυσίμων θα είναι αυτή που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 

 
 

Καναλλάκι, 02/08/2017   Καναλλάκι, 02/08/2017             Καναλλάκι, 02/08/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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