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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. , ΕΤΟΥΣ 2017

2017
Αρ. Μελέτης 10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------Δ/ΝΣΗ : KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ,
ΕΤΟΥΣ 2017
Αρ. Μελέτης : 10/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης) για τα οχήματα του Δήμου (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα,
μηχανήματα κ.λ.π), καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωρισθεί, ανά φορέα υλοποίησης προμήθειας σε πέντε ομάδες, η
περιγραφή κάθε είδους και ο κωδικός του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ( CPV ) είναι :
Α. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο θέρμανσης
Βενζίνη Αμόλυβδη

B.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09134100-8
09135100-5
09132100-4

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 4

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09135100-5

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 5

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09135100-5

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η τιμολόγηση των καυσίμων θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής
(www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
1% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των
521.953,20 ΕΥΡΩ. (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Για το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς 10.6641.0005, 10.6643.0006, 10.6411.0005,
15.6643.0009, 15.6643.0010, 20.6641.0007, 20.6641.0009, 30.6641.0005, 30.6644.0005,
35.6641.0005, 35.6644.0005, 70.6641.0005 του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2017 και του έτους 2018 για το
χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και
τις 31/12/2017 και του έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και
τις 31/12/2017 και του έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Κερατσίνι 01-06-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ,
ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------Δ/ΝΣΗ : KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 10/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 1

ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 2

ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 3

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Λίτρα

240.000

1,00 €

240.000,00

Φ.Π.Α. 24%

57.600,00

Σύνολο Ομάδας 1

297.600,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Πετρέλαιο Κίνησης

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Λίτρα

75.000

0,77 €

57.750,00

Φ.Π.Α. 24%

13.860,00

Σύνολο Ομάδας 2

71.610,00

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρα

30.000

1,18 €

35.400,00

Φ.Π.Α. 24%

8.496,00

Σύνολο Ομάδας 3

43.896,00

Η συνολική δαπάνη για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο θέρμανσης
Βενζίνη Αμόλυβδη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(€)

Φ.Π.Α. 24%

240.000,00
57.750,00
35.400,00
333.150,00

57.600,00
13.860,00
8.496,00
79.956,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(€)
297.600,00
71.610,00
43.896,00
413.106,00

B.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Ομάδα 4

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

62.000

0,77 €

47.740,00

Φ.Π.Α. 24%

11.457,60

Σύνολο Oμάδας 4

59.197,60

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 5

ΕΙΔΟΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

52.000

0,77 €

40.040,00

Φ.Π.Α. 24%

9.609,60

Σύνολο Ομάδας 5

49.649,60

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης της προμήθειας
(Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Ν.Π.Δ.Δ.), παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3
Ομάδα 4
Ομάδα 5

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας
Δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας
Δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας
Α’/θμια
Σχολική
Επιτροπή
Β’/θμια
Σχολική
Επιτροπή

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(€)

240.000,00

57.600,00

297.600,00

Πετρέλαιο θέρμανσης

57.750,00

13.860,00

71.610,00

Βενζίνη Αμόλυβδη

35.400,00

8.496,00

43.896,00

Πετρέλαιο θέρμανσης

47.740,00

11.457,60

59.197,60

Πετρέλαιο θέρμανσης

40.040,00

9.609,60

49.649,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

420.930,00

101.023,20

521.953,20

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης

Για το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου στους κωδικούς 10.6641.0005, 10.6643.0006, 10.6411.0005, 15.6643.0009,
15.6643.0010, 20.6641.0007, 20.6641.0009, 30.6641.0005, 30.6644.0005, 35.6641.0005,
35.6644.0005, 70.6641.0005 του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2017 και του έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από
01/01/2018 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις
31/12/2017 και του έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και την ημερομηνία
λήξης της σύμβασης.
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Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2017, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και
τις 31/12/2017 και του έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Κερατσίνι 01-06-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------Δ/ΝΣΗ : KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. , ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 10/2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :
1)Στην Υπουργική Απόφαση 514/2004,ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β
2) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα, όπως:
α) βαθμός κετανίων 49 min κατά ΕΝ590
β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg
γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max.
δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται
1) Στην Υπουργική Απόφαση 467/2002,ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β,
2) Στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β
3) Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
H Αμόλυβδη Βενζίνη πρέπει να να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :
1) Στην ΑΧΣ 510/2004,ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β
2) Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα, όπως:
α) βαθμός Οκτανίων RON 95 min κατά EN228
β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max.
γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lt max.
δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.
7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙΔΙΚΑ)
1. Δεδομένα ακριβείας-Πιστοποιήσεις.
Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε
περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με
τη μέθοδο ΕΝ ISO 4259/1995.
2. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου- Λοιποί όροι.
Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την
ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων.
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.
Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται
ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες
(πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.

Κερατσίνι 01-06-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------Δ/ΝΣΗ : KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ,
ΕΤΟΥΣ 2017
Αρ. Μελέτης : 10/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης), για τα οχήματα του Δήμου (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα,
μηχανήματα κ.λ.π), καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπετε από τις διατάξεις :
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 08/08/2016)
2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
5. Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4250/2014 και ισχύει
7. Το Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/30.09.2010 τεύχος Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό
πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η
προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών
9. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του
Ν. 4412/2016.
10. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το άρθρο 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
12. Την υπ΄ αριθ. Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ
1781/23.05.2017 τεύχος Β') Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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13. Την υπ΄ αριθ. 19/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΦΓ465Μ6Τ-ΝΥΘ) Απόφαση του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και η διάθεση
της σχετικής πίστωσης.
14. Την υπ΄ αριθ. 21/2017 (ΑΔΑ: 6ΖΣΙ465Μ62ΩΟ3) Απόφαση του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και η διάθεση
της σχετικής πίστωσης
15. Την αριθ. 178/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της συγκεκριμένης προμήθειας
16. Την παρούσα
ενιαία μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη της προμήθειας
β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
στ. Η Σύμβαση μεταξύ αναδόχου και φορέα υλοποίησης της προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των Νομικών του
Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής:
Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής
τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής
(www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο
θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).
Για την προμήθεια των καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους μειοδότες για κάθε έναν από
τους ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προμήθειας :
Α. Για το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Β. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Γ. Για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη υπό την
προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται η συνολική προκηρυχθείσα
ποσότητα εκάστης ομάδας.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της
ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη),
ο συμμετέχων για τα είδη της Ομάδας 1 «Πετρέλαιο Κίνησης» και της Ομάδας 3 «Βενζίνη
Αμόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων
ΑΡΘΡΟ 5ο – Σύμβαση
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού με κάθε
επιμέρους φορέα υλοποίησης της προμήθειας, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμφωνητικών με τον
κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας, ήτοι :
α) Τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
β) Την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
γ) Την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016..

ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των συμβάσεων με τον κάθε φορέα υλοποίησης της
προμήθεια, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% έκαστης συμβατικής αξίας χωρίς
τον Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση Δήμου.
- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Άρθρο 7ο – Σταθερότητα τιμών
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο - Πλημμελής ποιότητα
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι
αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
τα προορίζει ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει άμεσα, ύστερα από αίτηση του φορέα
κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε και διαπιστώθηκε μη σύμφωνο με τους
προβλεπόμενους όρους. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων
και αποστολής στον αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό
και στα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ο προμηθευτής υποχρεούνται
να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο
προϊόν.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου κηρύσσεται έκπτωτος, με
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Πληρωμή
Η εξόφληση των προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την
επιτροπή παραλαβής του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των
παραλαμβανόμενων ειδών. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
και την προσκόμιση του τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Παραλαβή
Η 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 12ο – Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών
Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή,
και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής.
Λόγω αδυναμίας του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου
κίνησης, η τμηματική παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.
Συγκεκριμένα:
Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ζήτηση του.
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Β. Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών
καυσίμων του αναδόχου.
Γ. Η βενζίνη αμόλυβδη, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για
διάφορα άλλα μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία
και ο εφοδιασμός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος
Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη 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.

Κερατσίνι 01-06-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2017»
Αρ. Διακήρυξης ………. / - - 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της Επιχείρησης ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.
………………………., που εδρεύει στ… …………………….., οδός ……………….………,
αριθμός …….., τηλ. …………………., fax ……………….

Α. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ομάδα 1

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

240.000

...............%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

Ομάδα 2

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Λίτρα

75.000

...............%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

Ομάδα 3

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρα

30.000

...............%
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

B.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρα

62.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

...............%

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

Λίτρα

52.000

...............%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι 24 %
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής
(www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο θέρμανσης).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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