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CPV : Πετρέλαιο κίνησης : 09134200-9  
          Βενζίνη Aμόλυβδη : 09132100-4 

 
 
 
 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ : 30.000,00 €  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% : 7.200,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 37.200,00 € 
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ΤΙΤΛΟΣ:  

Αρ. Μελέτης: 
Προϋπολογισμός: 
Χρηματοδότηση: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   
37/2022 
37.200,00 € 
Τακτικά έσοδα 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας,  από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, όπου εκτιμάται ότι 
θα έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση, ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων, όποιο παρέλθει πρώτο  .  
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη λόγω εξαντλήσεως των πι-
στώσεων καυσίμων της ισχύουσας σύμβασης , λόγω αύξησης των τιμών, της απ’ ευθείας ανάθεσης σχετικής 
προμήθειας για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη για την ως άνω προμήθεια είναι επιτακτική και 
άμεση. Τα καύσιμα κίνησης είναι αναγκαία για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας (απορ-
ριμματοφόρα) καθώς και των οχημάτων της τεχνικής υπηρεσίας (μηχανήματα έργου) για την προστασία της 
δημόσιας υγείας (αποκομιδή απορριμμάτων) καθώς και της ασφαλούς κυκλοφορίας των δημοτών (εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος) αντίστοιχα . 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη λόγω εξαντλήσεως των πι-
στώσεων καυσίμων της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το αναφερόμενο χρονικό διά-
στημα και έως ότου προκύψει ανάδοχος από τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τα οχήματα και τα μη-
χανήματα έργου, για το λόγο ότι, ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων έτους 2022, δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί . Η ανάγκη για την ως άνω προμήθεια είναι επιτακτική και άμεση. Τα καύσιμα κίνη-
σης είναι αναγκαία για την κίνηση των απορριμματοφόρων , των οχημάτων της τεχνικής υπηρεσίας και γενικά 
όλων των υπηρεσιών για προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των δημοτών (π.χ. αποκομιδή 
απορριμμάτων , εργασίες αποκατάστασης ) . 
 
Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης,  έγινε εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη : 
-Τη με αρ.πρωτ. 7262/16-5-2022 διακήρυξη (αρ. ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC010562136) για την «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» (Αρ.μελ. 1/2022), 
όπου προβλέπεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι θα ακολουθήσει  την νόμιμη διαδικασία έως  
τελικά την πρόκληση και ακολούθως την υπογραφή σύμβασης από τον ανάδοχο μειοδότη. 
Από τα παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη ότι αναμένεται ότι έως την 30η-9-2022 θα έχει 
υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει η τροφοδότηση υγρών καυσίμων στο Δήμο Μινώα 
Πεδιάδας και τα Νομικά του πρόσωπα . 
 
Η παρούσα δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, κατά τις οποίες οι ανα-
θέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτι-
μώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Η συνολική 
αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξί-
ας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών. 
 
Οι τιμές των καυσίμων που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι μέσες τιμές λιανικής 
πώλησης για το Νομό Ηρακλείου, όπως καταγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων 
της 17ης Ιουνίου  2022 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας. 
 
Ως κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής.   
Αυτή  καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας 



 
 
Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο 
Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 
αμόλυβδη). 
 
Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν εντολής που θα 
δίδεται στον ανάδοχο.  
Η προσφορά θα υποβάλλεται στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των ποσοτήτων αυτού και όχι 
σε επί μέρους τμήμα του.   
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  
1.Το Ν.4412/2016/τ.Α΄/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
2.Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 118 παρ 1 του Ν.4412/2016: « …  1. Προσφυγή στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο 
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. ..» 
 
 
Η δαπάνη προέρχεται από Τακτικά έσοδα των ανωτέρω φορέων και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 : 
-Δήμος Μινώα Πεδιάδας : 37.200,00 € (εγκ. αίτημα ΚΗΜΔΗΣ : 22REQ010409427 ) 
Κ.Α. 20-6641.001 : 16.000,00 €  (ΑΑΥ-552) 
Κ.Α. 30-6641.001 : 21.200,00 €  (ΑΑΥ-554) 
                    Σύνολο : 37.200,00€ 
 
 
 

Θραψανό , 30 Ιουνίου 2022 
Ο συντάξας 

 
 

Στυλιανός Τρουλλινός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Ενδ.Ποσότητα (Λίτρα) Ενδ. Μέση τιμή (€) 

ΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 15.507,96 1,7140 26.580,65 € 

2 Βενζίνη Aμόλυβδη 09132100-4 1.710,53 1,9990 3.419,35 € 

Σύνολο (€) χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 € 

  Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ%  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.1.  37.200,00 € 

 
 
 
Οι τιμές των καυσίμων που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης για 
το Νομό Ηρακλείου, όπως καταγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 17ης Ιουνίου 2022 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Ά ρ θ ρ ο  1ο  

Αντικείμενο της προμήθειας 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας,  από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, όπου εκτιμάται ότι 
θα έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση, ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων, όποιο παρέλθει πρώτο  .  
 

Α ρ θ ρ ο  2ο  
Ισχύουσες Διατάξεις  

1.Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 6 παρ. 10, του Ν. 4412/2016 . 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 58 παρ 2 του Ν.3852/2010. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου. 
2.Η απόφαση της ανάθεσης της προμήθειας.  
3.Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση 
5.Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
6.Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και η συμφωνία των παραδοτέων με τα πλήρη 
τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των ειδών της μελέτης, που θα δοθούν με την προσφορά. 
 

Α ρ θ ρ ο  4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η εκτέλεση της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από οικονομικούς φορείς  των οποίων οι προσφορές 
θα κριθούν ως αποδεκτές . 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προ-
σφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016)  αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, με την προϋπόθεση 
συμφωνίας των παραδοτέων με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της μελέτης, από οικονο-
μικούς φορείς  των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές .  
Ως κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)   επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & 
Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμο-
ληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη). 
Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν εντολής που θα 
δίδεται στον ανάδοχο.  
Η προσφορά θα υποβάλλεται στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των ποσοτήτων αυτού και όχι 
σε επί μέρους τμήμα του.   
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 



 
 

 
Α ρ θ ρ ο  5ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση  
Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για να υπογρά-
ψει τη σχετική σύμβαση , όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016 . 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται . 
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ-
πτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και απο-
δεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.4 
του Ν.4412/2016) , για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. 

 
Α ρ θ ρ ο  6ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στην εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπη-
ρεσίας και εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης. Σαν ημέρα παράδοσης 
θεωρείται η ημέρα που θα παραδοθούν τα είδη σε τόπο καθορισμένο και με ευθύνη μεταφοράς και παράδο-
σης από τον προμηθευτή. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ή ο ανάδο-
χος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

 
Α ρ θ ρ ο  7ο  
Παραλαβή 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β 
του άρθρου 221 Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτι-
κός έλεγχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016,. 
 

Α ρ θ ρ ο  8ο  
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
1) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων ισχύει το 100% της συμβατικής αξίας των παραδοτέων ) . 
  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιο-
λογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλ-
λου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
 
2) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επι-
βάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)   
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 



 
 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυ-
τού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για εκδοθέντα Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών   . 
 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  
 

Α ρ θ ρ ο  9ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον 
Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα προς προμήθεια είδη. 
 
 

 
Θραψανό, 30 Ιουνίου 2022 

Ο Συντάξας 
 

 
Στέλιος Τρουλλινός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό, 30 Ιουνίου 2022 

Η προϊσταμένη  
 
 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   
37/2022 
37.200,00 € 
Τακτικά έσοδα 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει την απευθείας ανάθεση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, όπου εκτιμάται ότι θα 
έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση, ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων, όποιο παρέλθει πρώτο . 
 

Α ρ θ ρ ο 1ο 

Προϋπολογισμός προμήθειας 
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη  έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 37.200,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ 24%, προέρ-
χεται από Τακτικά έσοδα και βαρύνει τους Κ.Α. 20-6641.001 και 30-6641.001 του οικονομικού έτους 2022. 
Οι τιμές των καυσίμων που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι μέσες τιμές λιανικής 
πώλησης για το Νομό Ηρακλείου, όπως καταγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων 
της 17ης Ιουνίου 2022 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας. 

Α ρ θ ρ ο 2ο 
Τρόπος διενέργειας της προμήθειας 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), με κρι-
τήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , 
άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), από οικονομικούς φορείς  
των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές . 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθορίζεται ως  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%)  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Πα-
ρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενι-
κή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – 
Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την 
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κί-
νησης και βενζίνη αμόλυβδη).  
Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν εντολής που θα 
δίδεται στον ανάδοχο.  
Η προσφορά θα υποβάλλεται στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των ποσοτήτων αυτού και όχι 
σε επί μέρους τμήμα του.   
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
Α ρ θ ρ ο 3ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων . 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 



 
 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φο-
ρείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επι-
φυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης  
 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονο-
μικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .   
Προκειμένου για τα καύσιμα των αυτοκινήτων, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τον ανεφοδιασμό τους εντός 
αδειοδοτημένης εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δεδομένων των περιορισμών που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ. 2396/1953 
(ΦΕΚ 117 Α’) σχετικά με την απαγόρευση κίνησης των οχημάτων του Δημοσίου εκτός των ορίων τοπικής αρ-
μοδιότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. 
 
 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυ-
ξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

Α ρ θ ρ ο  4ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση  

Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και στην «Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» για να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις , 
όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016 . 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση. 
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ-
πτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και απο-
δεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ.4 
του Ν.4412/2016) , για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
Χρηματοδότηση – Πληρωμή αναδόχου - Κρατήσεις 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Τακτικά έσοδα, από τους προβλεπόμενους Κ.Α. του τρέχοντος οικονομικού 
έτους . 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση .  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
1) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων ισχύει το 100% της συμβατικής αξίας των παραδοτέων ) . 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιο-
λογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλ-
λου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
2) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επι-
βάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)   



 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυ-
τού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για εκδοθέντα Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών   . 
 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. 
Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή . 

 
Α ρ θ ρ ο 6ο 
Παραλαβή 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β του άρθρου 221, 
ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Διάφορες ρυθμίσεις – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08.08.2016), ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, όπως ισχύουν.  
 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας 
 
 

Εμμανουήλ Φραγκάκης 
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Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός  
τηλ.: 28913 40404 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ:  

Αρ. Μελέτης: 
Προϋπολογισμός: 
Χρηματοδότηση: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   
37/2022 
37.200,00 € 
Τακτικά έσοδα 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Προμήθειας 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας,  από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, όπου εκτιμάται ότι 
θα έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση, ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων, όποιο παρέλθει πρώτο  .  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :  
1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή  στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τεχνικές Προδιαγραφές  

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). 
Πιο συγκεκριμένα  : 
 
1.    Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)  
Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004, ΦΕΚ 1490/2006. 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει 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. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα 
πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι 
απαιτούμενοι όροι. Γενικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη 
χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου και οι ιδιότητές του είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
(1):  
 
Πίνακας 1 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΡΙΑ 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³  D-1298 
D-4052 

EN ISO 12185 
EN ISO 3675:1998 820-845 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC  D-93 EN 2719 55 
CFPP, 0C 1/10-31/3 max.  
1/04-30/9 max.  IP-309 EN 116 -5 

+5 
ΝΕΡΟ, mg/kg max.  D-1744 prEN ISO 12937:1996 200 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max.  D-1796 - - 
ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg max.  - EN 12662 24 



 
 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m  D-189 
D-4530 EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v  
D-86 prEN ISO 3405:1998 

65 
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v  85 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max.  360 
ΙΞΩΔΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s  D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 

ΘΕΙΟ, mg/kg max.  D-4294 EN ISO 14596:1998 
EN ISO 8754:1995 10 

ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ  D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min  D-613 EN ISO 5165:1998 51 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min  D-4737 EN ISO 4264 46 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3  D-2274 EN ISO 12205 25 
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max.  
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max.  

D-5950 
D-97 ISO 3016 - 

- 
ΧΡΩΜΑ  D-1500  ΑΧΥΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ 
YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.   ΦΕΚ 1273 Β/2003  
ΤΕΦΡΑ, % m/m max.  D-482 EN ISO 6245 0,01 
ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l  IP-298/92   
ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m  IP-391/95  11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς 
σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max.   ISO 12156-1 460 

 
 
2.     Βενζίνη Αμόλυβδη (95 Οκτανίων)  
Προδιαγραφές-Χαρακτηριστικά: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004, ΦΕΚ 872/Β/2007.  
Κλάση A 1/5 - 30/9, Κλάση C: 1/11 - 31/3, ΚλάσηC1: 1/4-30/4 & 1/10-31/10. 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει 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 αμόλυβδη 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 ΙΡ 298/92. 
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα 
πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.  
Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά 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. Γενικότερα, οι ιδιότητές της είναι αυτές που παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα (2):  
 
Πίνακας 2 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΡΙΑ 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³  D-1298 
D-4052 

ΕΝ ISO 3675 
EN ISO 12185 720-775 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 ºC, %v/v  D-86 prEN ISO 3405:1998 A 20-48 C 22-50 C1 
22-50 



 
 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 ºC, % v/v  A 46-71 C 46-71 C1 
46-71 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 ºC, % v/v min.  75 
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, ºC max  210 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v  2 
ΧΡΩΜΑ  Visual  ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min  D-2699 
D-2700 

EN 25164:1993 
EN 25163:1993 95 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ, mg/l max.  D-3341 EN 237:1996 5 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa  D-323 ΕΝ12/1993 
prEN 13016 

A 45-60 C 50-80 
C1 50-80 

ΘΕΙΟ, mg/kg max.  D-4294 EN ISO 14596:1998 
EN ISO 8754:1995 10 

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v max.  D-5443 EN 12177:1998 
EN 238:1996 1 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, % v/v max.  D-1319 EN 12177:1998 
EN 238:1996 35 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ, % v/v max.   18 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, min.  D-525 ΕΝ ISO 7536 360 
ΚΟΜΜΙΩΔΗ, mg/100ml max.  D-381 EN ISO 6246 5 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 50 ºC)  D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 1 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.   ISO 3405 
EN 12 1050 ΚΛΑΣΗ C1 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l  ΙΡ-298/92  3 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.   EN 1601:1997 
PrEN 13132:1998 2,7 

ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max.  

 EN 1601:1997 
prEN 13132:1998 

3 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max.  5 
ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.  10 
ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max 7 
ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.  10 
ΑΙΘΕΡΕΣ (≥ 5 άτομα C), % v/v max. 15 
ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max.  10 

ΚΑΛΙΟ   NF MO7-065, 
IP 456/00 0 

 
ΓΕΝΙΚΑ  : 
1) Το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης DIESEL είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
2)  Η προσφερόμενη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία 
περίπτωση δεν είναι αναμεμειγμένη με νερό ή πετρέλαιο. 
 
Οι φορείς ανάθεσης διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνoυν στον έλεγχο της ποιότητας των παραδοθέντων 
καυσίμων με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να λαμβάνει δείγματα από τα 
καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους . Το κόστος των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Η παραλαβή για τα παραπάνω είδη θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα ανάθεσης. 
 
Η τιμολόγηση θα προκύπτει κατά είδος μετά την εφαρμογή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης  επί τοις 
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 
(Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης 
Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα 



 
 
Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
είδους (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη). 
 
Ο Φορέας ανάθεσης θα ενημερώνει τον προμηθευτή πριν από την εκτέλεση της προμήθειας για την 
απαιτούμενη ποσότητα κατά είδος και ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται εν συνεχεία στην έγκαιρη 
παράδοσης του απαιτούμενου είδους . 
 

 
Θραψανό, 30 Ιουνίου 2022 

Ο Συντάξας 
 

 
Στέλιος Τρουλλινός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό, 30 Ιουνίου 2022 

Η προϊσταμένη  
 
 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη  
 
 
 
 



 
 
 

ΟΝ/ΜΟ ή  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
_________________________________________________ 
 
ΕΔΡΑ : ___________________________________________ 
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : _____________________________________ 
 
ΤΚ ________   ΑΦΜ : _______________ ΔΟΥ :___________ 
 
ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:_______________________________________ 
 
ΤΗΛ . ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :   __________________________ 
 
Email  :   ________________________________________ 
 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ” 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
Α.Μ. 37/2022 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
Ποσότητα 

(Λίτρα)

*Προσφερόμενο Ποσοστό 
Έκπτωσης (%)  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

*Προσφερόμενο Ποσοστό 
Έκπτωσης (%)            
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 15.507,96
2 Βενζίνη Aμόλυβδη 09132100-4 1.710,53  
*:  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)   επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου εί-
δους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενι-
κή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρα-
τηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυ-
τού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη). 
 
Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καυσίμων. 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια, και είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικίας μελέτης. Επίσης ειδικότερα : 
1) Το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης DIESEL είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία 
περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
2)  Η προσφερόμενη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση 
δεν είναι αναμεμειγμένη με νερό ή πετρέλαιο. 
Αποδέχομαι δε ότι ο Φορέας Ανάθεσης (Δήμος Μινώα Πεδιάδας) μπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγματα από τα 
παραδοτέα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους. 
 

                                              
  

 
______________________ , __/__/2022 

Ο Προσφέρων 
( Ον/μο  ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ) 
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