
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών κίνησης των 

οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας 

Πληροφόρησης, Θεάματος και 

Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 

30.764,40 € με το Φ.Π.Α. 24%»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ. : Ε.Σκέντου

Τηλ: 2313 317535

e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1  ο     

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των

οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2)

έτη. 

ΑΡΘΡΟ 2  ο     

Καύσιμα

Τα ζητούμενα υγρά καύσιμα  είναι τα ακόλουθα:  

1. Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134220-5

2. Βενζίνη αμόλυβδη CPV 09132100-4

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές

που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων

προς προμήθεια (φυσικά και  χημικά χαρακτηριστικά),  θα πληρούν τις  προδιαγραφές που εκάστοτε

ορίζονται  από  το  Ανώτατο  Χημικό  Συμβούλιο  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  ή  ισοδύναμου

οργανισμού  άλλων  κρατών  μελών  της  Ε.Ε.  σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  υπ.  αριθμ.  316/2010/2012

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς

την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) όπως

ισχύει.

Ενδεικτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος υγρού καυσίμου είναι οι

παρακάτω:

Α) Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων

DIESEL. Το πετρέλαιο  κίνησης θα είναι διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά

μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα και πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό

και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Σχετική νομοθεσία :

«K.Y.A.  76/2016/16  (ΦΕΚ  4217  Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ.  στο  ΦΕΚ  241  Β/2-2-17):  Πετρέλαιο

εσωτερικής καύσης (DIESEL)  που χρησιμοποιείται  ως καύσιμο κινητήρων -  Απαιτήσεις  και  μέθοδοι

δοκιμών.», όπως ισχύει καθώς και όποια άλλη αφορά το είδος καυσίμου.

B) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κατάλληλη για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που

έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι διαυγής  και  δε

θα  περιέχει  νερό,  ιζήματα,  αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από

τα  προβλεπόμενα.  Σχετική  νομοθεσία  :  «Κ.Υ.Α.  147/2015/16  (ΦΕΚ  293  Β/12-02-2016)  :  Καύσιμα

αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.», όπως ισχύει καθώς και όποια

άλλη αφορά το είδος καυσίμου.



Για όλες τις κατηγορίες καυσίμων:

Θα εφαρμόζονται οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών)

σε ότι αφορά τα καύσιμα. (Aριθμ. 91354/2017 ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017, όπως ισχύει). 

Επισημαίνεται  ότι  θα εφαρμόζονται  και  οι  διατάξεις  του άρθρου 96 –  παρ.6  και  7 της  παραπάνω

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  σχετικά με την χρέωση των υγρών καυσίμων με αναγωγή στους 15οC. Δηλαδή τα υγρά

καύσιμα  θα  παραδίνονται  σε  όγκο  (λίτρα)  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος,  θα  χρεώνονται  όμως  με

αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.

                              Με εντολή Δημάρχου                Με εντολή Δημάρχου

Η συντάξασα           Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη                 Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

        του Τμήματος       της Δ/νσης

Ε.Σκέντου         Αν.Φαρμάκη                       Αν.Φαρμάκη
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)

Α. Προσφερόμενη τιμή

Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά

ψηφία, στη μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων  του

Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να

είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014). 

Β. Μεταφορικά μέσα 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) χρησιμοποιεί

για την κάλυψη των αναγκών της τρία  (3) οχήματα, δύο (2) αυτοκίνητα Ι.Χ.  και ένα (1)

φορτηγό τύπου VAN.

Γ. Πρατήριο καυσίμων λιανικής πώλησης 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα

πρέπει να προσκομίσουν την άδεια/τις άδειες λειτουργίας του πρατηρίου/των πρατηρίων

που διαθέτουν.

Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια    Προϊσταμένη

Η συντάξασα  του Τμήματος της Δ/νσης 

Ε. Σκέντου Αν.Φαρμάκη Αν.Φαρμάκη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Βενζίνη 

αμόλυβδη

09132100-4 12.000 1,384 1,453 17.436,00

2 Πετρέλαιο 

diesel κίνησης

09134100-8 6.000 1.170 1,229 7.374,00

ΣΥΝΟΛΟ 24.810,00

Φ.Π.Α.24%   5.954,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.764,40

*Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου

κίνησης  λήφθηκε  υπόψη,  η  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης

της 7-1-2022.

                            Με εντολή Δημάρχου             Με εντολή Δημάρχου

Η συντάξασα           Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη                 Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

        του Τμήματος       της Δ/νσης

  Ε.Σκέντου         Αν.Φαρμάκη                   Αν.Φαρμάκη


