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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ        

 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  

του Δήμου για το έτος 2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.397,89€ 

 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης  (πετρελαίου DIESEL, 

αμόλυβδης βενζίνης), που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Βέροιας. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιείται σε 

χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας. 

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Περιγραφή της παρούσας μελέτης. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, 

δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να 

προβεί σε δικές της ενέργειες. 

Τονίζεται ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και συντάχθηκε με τις μέσες τιμές λιανικής 

πώλησης καυσίμων για το Νομό Ημαθίας στις 06/06/2018, όπως αυτές ανακοινώνονται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης 

τιμής πώλησης λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με τα καύσιμα, εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα 

στα τεύχη του διαγωνισμού. 

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στα 74.397,89 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων: ΚΑ: 
20.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,  

ΚΑ: 30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» και του ΚΑ: 30.6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      

 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  

του Δήμου για το έτος 2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.397,89€ 

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης  (πετρελαίου DIESEL, 

αμόλυβδης βενζίνης), που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Βέροιας. 

 

Τα είδη και οι ποσότητες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Λίτρα 46.300,00 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95RON Λίτρα   5.650,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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 των προσφερόμενων ειδών θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προδιαγραφών, 

όπως αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες παρακάτω ενότητες. 

 

1. Πετρέλαιο κίνησης DIESEL (CPV 09134200-9) 

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

πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. 

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης 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. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006), 

 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). 

 

2. Αμόλυβδη βενζίνη 95RON (CPV 09132100-4)  

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. 
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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). 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες και καμία υποχρέωση δεν θα έχουν 
έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτούν τις ποσότητες που αναφέρονται στη 
μελέτη. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιείται 

σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ      

 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  

του Δήμου για το έτος 2018 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης  (πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης) , που απαιτούνται για την κάλυψη των 

σχετικών αναγκών του  Δήμου Βέροιας για τo έτος 2018. 

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στα 74.397,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς 

του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2018: 20.6641.001, 30.6641.001, 30.6644.001, από όπου θα γίνει η χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 
 

 ( ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ) 

 ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018 
 

ΔΑΠΑΝΗ 2018 
(€) 

 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 1,136 46.300,00 52.596,80 
2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 1,310   5.650,00   7.401,50 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  59.998,30 
Φ.Π.Α.  14.399,59 
ΣΥΝΟΛΟ  74.397,89 
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Τονίζεται ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και συντάχθηκε με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για το Νομό Ημαθίας στις 06/06/2018, όπως 

αυτές ανακοινώνονται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, 
διότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως ή πιο ακριβή. 
 
 

 
Βέροια, 06/06/2018 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Σιδηρόπουλος Χρήστος 

Θεώρηση 
Βέροια, 06/06/2018 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 
 
 
 
 

Μαυροματίδου Βηθλεέμ 

 


