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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια καυσίµων και συγκεκριµένα την 

προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτ., που απαιτείται, για την κάλυψη των επειγουσών 

αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και την προµήθεια πετρέλαιου θέρµανσης. Η 

ανάγκη για απευθείας ανάθεση προκύπτει από την µη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. (Εξέταση ενστάσεων και δηµιουργία νέου 

διαγωνισµού από το σηµείο που παρατηρήθηκε σφάλµα στην λειτουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ) . 

 

Το ποσό που απαιτείται, υπολογίζεται βάση της µέσης τιµής του νοµού (Ν. Μαγνησίας), την 

10.04.2017 για την αµόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρµανσης. Η Μέση Τιµή Μονάδας 

είναι για την Βενζίνη Αµόλυβδη 95οκτ. 1,538€/λτρ και για το πετρέλαιο θέρµανσης 0,991€/λτρ. 

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνετε ο ΦΠΑ.  

 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές  προδιαγραφές: 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια πετρελαίου DIESEL, αµόλυβδης 

βενζίνης, πετρελαίου θέρµανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών 

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ανάγκη για απευθείας ανάθεση προκύπτει από την µη 

ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.(Eξέταση ενστάσεων 

Ζαγορά, 11/04/2017 
 
Αριθ. Πρωτ.. : 3303 
 

ΠΡΟΣ          
Πρατήριο Υγρών Καυσίµων                  
 
«Αθανάσιος Στ. Μπαρούτας» 
 
Στη Ζαγορά 
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και δηµιουργία νέου διαγωνισµού από το σηµείο που παρατηρήθηκε σφάλµα στην λειτουργία 

του ΕΣΗ∆ΗΣ) . 

 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

Α/. 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242') «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, 

κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρέωση ανάρτηση 

νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

'Πρόγραµµα ∆ιαύγεια'» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4412/2016. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 

των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4412/2016 και την 204/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «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» 

9. Τις διατάξεις του N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 

10. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β' 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

11. Την Υ.Α. Π1/542/04.03.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για 

το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις 

κ.α.» 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας. 

14. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής 4127/2013» 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ A' 18/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ... 

και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

16. Την µε αριθµό 1150/93/94 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'127) «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου 

αµόλυβδης βενζίνης» 

17. Την µε αριθµό 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 336/05.05.1994) «Προδιαγραφές και µέθοδοι 

πετρελαίου κίνησης» 
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18. Την µε αριθµό 467/2002/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1531/16.10.2003) «Προδιαγραφές και 

µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης» 

 

 

1. Αµόλυβδη βενζίνη 95RON 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί η 

αµόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους 

βενζινοκινητήρων, σχεδιασµένων να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη 95RON. 

Ειδικότερα, οι ιδιότητες της αµόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται 

από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012). 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της τεχνικής 

προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι 

προδιαγραφές της προσφερόµενης αµόλυβδης βενζίνης 95RON καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των προαναφερόµενων αποφάσεων. 

 

2.Πετρέλαιο θέρµανσης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το 

πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 

θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου. 

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την 

κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5.9.2003), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007). 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της τεχνικής 

προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι 

προδιαγραφές του προσφερόµενου πετρελαίου θέρµανσης καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

προαναφερόµενων αποφάσεων. 

 

 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 
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ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε λίτρα) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(συµπ. ΦΠΑ) – ΒΑΣΗ 

ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΤΗΝ 10/04/2017 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

(συµπ. ΦΠΑ) 

 

Βενζίνη 95 

οκτ. 

Αµόλυβδη 

3.250,00 1,538€ 4.998,50€ 

 

Καύσιµα 

Θέρµανσης 

3.027,00 0,991€ 2.999,76€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7.998,26€ 

 

 
 

Γ./ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1O
 

«Πετρέλαιο θέρµανσης», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιµή ενός λίτρου 0,991€ (συµπ. ΦΠΑ) 

 

  

ΑΡΘΡΟ 2O
 

«Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση 

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιµή ενός λίτρου 1,538 €(συµπ. ΦΠΑ) 

 

Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε τριάντα ηµέρες (30) αρχοµένης από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Αν στο διάστηµα αυτό εξαντληθεί η συµβατική 

δαπάνη παύει και η ισχύς της σύµβασης.  
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Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την 

προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

Προκειµένου για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µε την υποβολή 

της προσφοράς τους να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση, όπου να δηλώνουν ότι είναι 

φορολογικά ενήµεροι, ότι έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και ότι δεν 

έχουν υποπέσει στα αδικήµατα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Η τιµολόγηση των καυσίµων θα γίνεται βάσει τις τρέχουσας µέσης τιµής για το νοµό Μαγνησίας 

την µέρα της προµήθειας. 

 

Παρακαλούµε να αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και σήµερα 11/04/2017 και ώρα 

15:00µ.µ. 

 

           

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

 

       ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

            ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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