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Αριθμός Μελέηης 03/2021 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Πεηρελαίοσ κίνηζης για λέβηηες και ζηαθερά μητανήμαηα και κασζίμων κίνηζης 
μεηαθορικών μέζων ηοσ νομικού προζώποσ Σοσριζηικές Επιτειρήζεις Σορωνης 

Δημοηική Α.Ε. έηοσς 2021 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα 

ιέβεηεο θαη ζηαζεξά κεραλεκάηα θαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Σνξσλεο Γεκνηηθή Α.Δ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ θαπζίκσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή φπσο άιισζηε νξίδνληαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 24.688,65€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) θαη 

ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ 02.00.6411.02 θαη Κ.Α.Δ 02.00.6411.01, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 

2021. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεχρνο Α΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 

ηνπ Ν. 4270/2014 θαη ηα ηνλ Ν. 4412/2016 ». 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΤΙΜΩΝ 

 Γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο DIESEL, πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο ή λεξφ θαη 

θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Θα έρεη 

πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο Κ.Τ.Α : - 460/2009/10 (ΦΔΚ 67/Β/28-01-2010) - 514/2004/06 (ΦΔΚ 

1490/Β/09-10-2006) - 316/2010/12 (ΦΔΚ 501/Β/29-2-2012) - 94/12 (ΦΔΚ 1507/Β/4-5-2012) - 

355/2000/01 (ΦΔΚ 410/Β/2001) - 291/2003 (ΦΔΚ 332 Β/2004). ε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 13/85 Α.Υ.. 

(ΦΔΚ314/Β/1985)ή ζηα πξφηππα ISO 3170 ή ISO 3171. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 213/2008 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), ε αλσηέξσ 

πξνκήζεηα ηαμηλνκείηαη κε CPV ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 09134200-9, κε ηίηιν «Καχζηκν 



πεηξειαηνθηλεηήξσλ ληίδει».  

 Ζ ππφ πξνκήζεηα βελδίλε, ακφιπβδε 95-96RON, ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο ΚΤΑ 510/2004 ΦΔΚ 

Β'872/4-6-2007, ΚΤΑ316/2010/12(ΦΔΚ501Β/29-2-2012),ΤΑ94/12(ΦΔΚ1507Β/4-5-2012) «Καχζηκα 

απηνθηλήησλ, ακφιπβδε βελδίλε, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ». ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξφ ή πεηξέιαην. ε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο απηή ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 13/85 απφθαζε ηνπ 

Α.Υ.. ή ζηα πξφηππα ISO 3170 ή ISO 3171 θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 510/2004 

ΦΔΚ Β'872/4-6-2007 «Καχζηκα απηνθηλήησλ, ακφιπβδε βελδίλε, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ». 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ηαμηλνκείηαη κε CPV ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 

09132100-4, κε ηίηιν «Ακφιπβδε βελδίλε». 

 Γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο ή λεξφ. Θα έρεη 

πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α 476/2002/03 (ΦΔΚ 1531/Β/2003) ηεο ΚΤΑ 468/2002 (ΦΔΚ 

1273 Β/2003) θαη ηεο ΚΤΑ κε αξ. 291/2003 (ΦΔΚ 332 Β/2004). ε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 13/85 Α.Υ.. 

(ΦΔΚ314/Β/1985) ή ζηα πξφηππα ISO 3170 ή ISO 3171. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 213/2008 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), ε αλσηέξσ 

πξνκήζεηα ηαμηλνκείηαη κε CPV ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 09135100-5, κε ηίηιν «Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο».       

ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο ή άιισλ μέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

Σν λνκηθφ πξφζσπν Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Σνξσλεο Γεκνηηθή Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.  

 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 08.08.2016 

ηεχρνο Α). Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο βάζεη ηηκήο, γηα ηα θαχζηκα ππνινγηδφκελε κε ην κεγαιχηεξν πνζν-ζηφ έθπησζεο 

ζηελ δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ηεο 

πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014). 

 

 

 



2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«πεηρελαίοσ κίνηζης για λέβηηες και ζηαθερά μητανήμαηα και κασζίμων 

κίνηζης μεηαθορικών μέζων ηοσ νομικού προζώποσ Σοσριζηικές 

Επιτειρήζεις Σορωνης Δημοηική Α.Ε. έηοσς 2021» 

   

α/α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(ΛΗΣΡΑ) 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ  
ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ € Φ.Π.Α. € ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΑ €  

 
1 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ  
ΚΗΝΖΖ ΓΗΑ 
ΛΔΒΖΣΔ ΚΑΗ 
ΣΑΘΔΡΩΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ  

10000 ιίηξα 0,993 9.930,00 2.383,20 12.313,20  

2 

ΚΑΤΗΜΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΏΝ 

ΜΔΩΝ 
(ΒΔΝΕΗΝΖ) 

4100 ιίηξα 1,199 4.915,90 1.179,82 6.095,72  

3 

ΚΑΤΗΜΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ 

ΜΔΩΝ 
(ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ) 

5100ιίηξα 0,993 5.064,30 1.215,43 6.279,73  

 ΑΘΡΟΗΜΑ   19.910,20 4.778,45 24.688,65  

    
Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.910,20 εσρώ ζσν Φ.Π.Α.24% (4.778,45€) 

δειαδή ζσνολικά 24.688,65 εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ.  

 
 

Προϋπολογιζμός 2021, ανάλσζη δαπάνης:  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                 24.688,65 € (με ηο Φ.Π.Α.) 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:                                   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%) 

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΞΟΔΩΝ:      Κ.Α.Ε 02.00.6411.02 και Κ.Α.Ε 02.00.6411.01 

 
 
 
 
 

     ΤΚΙΑ 19-02-2021                                                                                                  
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

                         Μαλλίνης Ιωάννης 
       ΠΡΟΕΔΡΟ Δ 


