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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

 

 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ προμικεια υγρϊν καυςίμων: 
1. Πετρελαίου κζρμανςθσ 
2. Πετρελαίου κίνθςθσ  
3. Βενηίνθσ αμόλυβδθσ και 
4. Βενηίνθσ  χλοοκοπτικϊν 
που απαιτοφνται για τθ κίνθςθ των οχθμάτων, τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων, τθ 
κζρμανςθ των κτιρίων, το κοφρεμα των χόρτων και γκαηόν κακϊσ και όλων γενικά των 
αναγκϊν του Διμου Βόλβθσ και των Νομικϊν του Προςϊπων. 
 
Σα υπό προμικεια είδθ που κεωροφνται απαραίτθτα για τισ ανάγκεσ του Διμου και των 
Νομικϊν του προςϊπων ζχουν ωσ εξισ: 
 
ΚΑΤΙΜΑ 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α:  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
64.042,00€  πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 82.000,00 ΛΙΣΡΑ 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Β:   ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
44.126,50€  πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 56.500,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 
 
 



 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Γ  :  ΔΕΤΑΒ   ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ εκτιμϊμενθσ αξίασ 45.599,39€  πλζον ΦΠΑ 24% 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 41.727,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.400,00 ΛΙΣΡΑ 
 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Δ  : ΟΚΠΑΠ  ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ εκτιμϊμενθσ αξίασ 15.116,39€  πλζον ΦΠΑ 24% 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 13.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Βενηίνθ αμόλυβδθ 4.032,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Ε :   ΟΠΑΠ  ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.686,00€  πλζον ΦΠΑ 24% 

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 6.000,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ :  ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ     
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ1 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ εκτιμϊμενθσ αξίασ 94.630,31€  
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 16.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 72.568,80 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ2 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ εκτιμϊμενθσ αξίασ 77.730,27€  
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 9.000,00 ΛΙΣΡΑ 



2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 61.878,60 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.461,20 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.600,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Σ3 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΑΡΕΘΟΤΑ εκτιμϊμενθσ αξίασ 59.135,92€  
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 42.423,60 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σ4 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΜΑΔΤΣΟΤ εκτιμϊμενθσ αξίασ 57.464,71€  
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 41.526,00 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.461,20 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.400,00 ΛΙΣΡΑ 

 
 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σ5 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΕΓΝΑΣΙΑ εκτιμϊμενθσ αξίασ 62.475,41€   
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 10.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 45.691,20 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 2.973,60 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.500,00 ΛΙΣΡΑ 

 
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σ6 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΡΕΝΣΙΝΑ εκτιμϊμενθσ αξίασ 94.974,85€  
πλζον ΦΠΑ 24% 
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 



 
ΚΑΤΙΜΑ 

  1. Πετρζλαιο κζρμανςθσ 15.000,00 ΛΙΣΡΑ 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 73.203,00 ΛΙΣΡΑ 

3. Βενηίνθ αμόλυβδθ 3.161,40 ΛΙΣΡΑ 

4. Βενηίνθ χλοοκοπτικϊν 3.700,00 ΛΙΣΡΑ 
 

 
Θα διεξαχκεί Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν              

« Προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ του Διμου και των Νομικϊν του Προςϊπων » 
και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, δθλαδι  τθ χαμθλότερθ τιμι θ οποία εκφράηεται με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
επί τοισ εκατό % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του 
είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ. Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ είναι αυτι που αναγράφεται ςτο 
Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ   (ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014). Θ δαπάνθ για 
τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 768.777,37 ευρϊ (με Φ.Π.Α. 24% ),              
( 619.981,75 € άνευ Φ.Π.Α. )  και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ κάκε φορζα ι  από 
χρθματοδότθςθ.  

Οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ. 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου ι 
των Νομικϊν Προςϊπων. 

 Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των 
δθμοτικϊν καταςτθμάτων για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα 
παραρτιματα του Νομικοφ Προςϊπου ΟΚΠΑΠ , τα παραρτιματα του ΟΠΑΠ  και οι 
δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ, για 
δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  κίνθςθσ κα  γίνεται   εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και 
μθχανιματα κάκε φορζα.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι 
προμικειασ και μόνο κατόπιν αυτισ, να εφοδιάςει το διμο ι το νομικό πρόςωπο ι το 
δθμοτικό όχθμα με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από:  
 

 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεφχοσ Α’): “Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 
ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ 
διατάξεισ”  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 
1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην 
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

http://www.promitheus.gov.gr/


  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη δημοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
υμβουλίου τησ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου 
τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 2007 
(L335)»1, 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ 
διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρϊου Δημοςίων  

 τθσ με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και 
άλλεσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005), 

 του Ν.4257/2014 του άρκρου 66 (ΦΕΚ 93 Α /14.04.2014) “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν”, 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδ/ςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ», 

 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 τθσ από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία 
κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και τθν αρ. 3/26-03-2013 Εγκφκλιο του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ » 

 Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α 

  Σθν υπ.αρικμ.7/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου του ΟΚΠΑΠ  

  Σθν υπ.αρικμ.13/20-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου του ΟΠΑΠ 

  Σθν υπ.αρικμ. 34/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑΒ  



 Σo υπ’αρίκμ. 66/22-03-2017 πρακτικό  τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  

  Σο υπ’αρίκμ. 4/22-03-2017  πρακτικό  τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  

 Σθν υπ’ αρικ. 80/2017 απόφαςθ του Δ.. για ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ 
καυςίμων κίνθςθσ και  κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν του 
Προςϊπων  

 Σθν υπ’ αρικμό ../2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Βόλβθσ  για τθν 
ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν , τον τρόπο εκτζλεςθσ και τον κακοριςμό των 
όρων διενζργειασ του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Βόλβθσ και των νομικϊν 
του προςϊπων . 

 
 
 
Θ ποιότθτα των καυςίμων αναλφεται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςασ μελζτθσ.  
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να 

ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ.  
 
 
 
Θ Ε Ω Ρ Θ Θ Θ Κ Ε  
ταυρόσ 13-02-2017                  

           

                   

              O υντάξασ  

    
 
 

            ΣΗΕΛΕΠΘ ΧΡΘΣΟ 

                 ΔΕ-ΟΔΘΓΩΝ 

  ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΘΘ 

 
 
          
  Ο Προϊςτάμενοσ τθσ  Δ/ςθσ 
Περιβάλλοντοσ   &  Ποιότθτασ Ηωισ 
 

 

 

Δρ.  ΘΑΝΑΘ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΔΑΟΛΟΓΟ-ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  
Για τθν προμικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςε Δθμοτικό Κτίριο, ενόσ λίτρου πετρελαίου 
κζρμανςθσ, ποιότθτασ ίδιασ με εκείνθ των καυςίμων που παράγονται ςτα ελλθνικά κρατικά 
διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
ΕΝΑ (1) ΛΙΣΡΟ (lt)  
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Εννιακόςια εξιντα οκτϊ λεπτά του ευρϊ 
(Αρικμθτικϊσ): 0,968   ΜΕ ΦΠΑ                    
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Επτακόςια ογδόντα ζνα λεπτά του ευρϊ 
(Αρικμθτικϊσ): 0,781   ΧΩΡΙ  ΦΠΑ                    
ΑΡΘΡΟ 2ο :  
Για τθν προμικεια, ενόσ λίτρου πετρελαίου κίνθςθσ ποιότθτασ ίδιασ με εκείνθ των καυςίμων 
που παράγονται ςτα ελλθνικά κρατικά διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
ΕΝΑ (1) ΛΙΣΡΟ (lt)  
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Ζνα ευρϊ και διακόςια εξιντα επτά λεπτά  
(Αρικμθτικϊσ): 1,267  ΜΕ ΦΠΑ                    
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Ζνα ευρϊ και είκοςι δφο λεπτά  
 (Αρικμθτικϊσ): 1,022   ΧΩΡΙ  ΦΠΑ                    
ΑΡΘΡΟ 3ο :  
Για τθν προμικεια, ενόσ λίτρου Βενηίνθσ Αμόλυβδθσ ποιότθτασ ίδιασ με εκείνθ των 
καυςίμων που παράγονται ςτα ελλθνικά κρατικά διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
ΕΝΑ (1) ΛΙΣΡΟ (lt)  
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Ζνα ευρϊ και πεντακόςια είκοςι επτά λεπτά  
(Αρικμθτικϊσ): 1,527  ΜΕ ΦΠΑ 
Σ.Ε. ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Ζνα ευρϊ και διακόςια τριάντα ζνα λεπτά  
 (Αρικμθτικϊσ): 1,231   ΧΩΡΙ  ΦΠΑ                    
 
Θ Ε Ω Ρ Θ Θ Θ Κ Ε  
ταυρόσ 13-02-2017  

                                 

                        O υντάξασ  

    
 
            ΣΗΕΛΕΠΘ ΧΡΘΣΟ 

                 ΔΕ-ΟΔΘΓΩΝ 

  ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΘΘ 

 
            
   Ο Προϊςτάμενοσ τθσ  Δ/ςθσ 
Περιβάλλοντοσ   &  Ποιότθτασ Ηωισ 

 

Δρ.  ΘΑΝΑΘ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΔΑΟΛΟΓΟ-ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1  
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και 
κζρμανςθσ  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  του Διμου Βόλβθσ και των Νομικϊν του 
Προςϊπων ( ΔΕΤΑΒ, ΟΠΑΠ, ΟΚΠΑΠ)  για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2017-
2018).  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου ι 
των Νομικϊν Προςϊπων. 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των δθμοτικϊν 
καταςτθμάτων για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα παραρτιματα του 
Νομικοφ Προςϊπου ΟΚΠΑΠ , τα παραρτιματα του ΟΠΑΠ,  και οι δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ, για δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  
κίνθςθσ κα  γίνεται   εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και μθχανιματα κάκε φορζα.  
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 768.777,37 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του Φ.Π.Α. 24%,  ( 619.981,75 € άνευ Φ.Π.Α. )  . 

ΑΡΘΡΟ 2  
Θ προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ:  

 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεφχοσ Α’): “Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 
ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ 
διατάξεισ”  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην 
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτική προςταςία κατά τη ςφναψη δημοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
υμβουλίου τησ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου 
τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 2007 
(L335)»1, 



 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ 
διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρϊου Δημοςίων  

 τθσ με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και 
άλλεσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005), 

 του Ν.4257/2014 του άρκρου 66 (ΦΕΚ 93 Α /14.04.2014) “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν”, 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδ/ςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ», 

 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 τθσ από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία 
κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και τθν αρ. 3/26-03-2013 Εγκφκλιο του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

 Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ » 

 Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α 

  Σθν υπ.αρικμ.7/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου του ΟΚΠΑΠ  

  Σθν υπ.αρικμ.13/20-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου του ΟΠΑΠ 

  Σθν υπ.αρικμ. 34/22-03-2017 απόφαςθ του Δ. υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑΒ  

 Σo υπ’αρίκμ. 66/22-03-2017 πρακτικό  τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  

  Σο υπ’αρίκμ. 4/22-03-2017  πρακτικό  τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  

 Σθν υπ’ αρικ. 80/2017 απόφαςθ του Δ.. για ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ 
καυςίμων κίνθςθσ και  κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου και των Νομικϊν του 
Προςϊπων  



 Σθν υπ’ αρικμό ../2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Βόλβθσ  για τθν 
ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν , τον τρόπο εκτζλεςθσ και τον κακοριςμό των 
όρων διενζργειασ του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Βόλβθσ και των νομικϊν 
του προςϊπων . 

 
ΑΡΘΡΟ 3  
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι:  
α)  Διακιρυξθ  
β)  υγγραφι Τποχρεϊςεων  
γ)  Σεχνικζσ  Προδιαγραφζσ 
δ)    Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
ε)  Ζντυπα Οικονομικισ Προςφοράσ 
 
ΑΡΘΡΟ 4  
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό υπζρ του ςυμμετζχοντοσ προσ το Διμο 
Βόλβθσ για ποςό 1% τθσ ςυνολικισ ενδεικτικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ εκτόσ ΦΠΑ των 
προσ προμικεια ειδϊν τθσ κατθγορίασ ι τθσ υποκατθγορίασ για τθν οποία ενδιαφζρονται. Αν 
ενδιαφζρεται κάποιοσ για περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι υποκατθγορίεσ, κα πρζπει να 
προςκομίςει το ανάλογο 1%. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που κα ζχει εκδοκεί από πιςτωτικό ίδρυμα τθσ παρ. 3 του 
αρκ.72 του Ν.4412/2016, ορίηεται ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%), χωρίσ Φ.Π.Α. επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  και, πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
αντικακίςταται με όμοια του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι αναγνωριςμζνθσ 
Σράπεηασ, θ οποία κα αφορά τθν καλι και πιςτι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και κα αντιςτοιχεί 
ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%), χωρίσ το Φ.Π.Α. επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ όπου 
εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται θ ςφμβαςθ.  
 
ΑΡΘΡΟ 5  
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ τθν θμζρα παράδοςθσ ςτο 
νομό Θεςςαλονίκθσ ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ 
και κζρμανςθσ είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ 
και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ.  
Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των 
καυςίμων και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ 
τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των καυςίμων.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
Επειδι θ παράδοςθ των καυςίμων κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ του Διμου ι των νομικϊν του προςϊπων, κα εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι 
αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του καυςίμου κζρμανςθσ ενϊ για τα καφςιμα κίνθςθσ ςτο τζλοσ 
κάκε μινα κατόπιν ςυμφωνίασ του γραφείου κίνθςθσ οχθμάτων με τθν κατάςταςθ 
χιλιομζτρων που διάνυςαν τα οχιματα. Ο Διμοσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι-
προμθκευτζσ μζςα ςε διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν από τθν παραλαβι των καυςίμων και 
εφόςον ο προμθκευτισ εκδϊςει το τιμολόγιο και προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά.  
 
ΑΡΘΡΟ 6  
Αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και εφόςον γίνει 
ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και το Ελεγκτικό 



υνζδριο, ο ανάδοχοσ-ανάδοχοι τθσ προμικειασ κα κλθκεί να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ  ( άρκρο  105  του Ν.4412/2016 ).  Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 
καυςίμων εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν και ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ. Εφόςον προκφψει ακαταλλθλότθτα των καυςίμων ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου 
ι του νομικοφ προςϊπου. Εάν θ παράδοςθ ακατάλλθλων καυςίμων προξενιςει βλάβεσ ςτον 
μθχανολογικό εξοπλιςμό του Διμου τότε ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να ςτραφεί νομικά κατά 
του προμθκευτι διεκδικϊντασ αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που 
προκλικθκαν.  (άρκρο 200-215 Ν.4412/2016) 
 
ΑΡΘΡΟ 7  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου ι του 
νομικοφ προςϊπου. Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 
προςφορά που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο 
προμθκευτισ-προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παραδίδουν τισ ποςότθτεσ του κάκε είδουσ 
καυςίμου μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.  
Ο Διμοσ ι το νομικό πρόςωπο δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων 
που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ 
προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν 
απαίτθςθ του Διμου ι του νομικοφ προςϊπου .  
Λόγω απόςταςθσ των μετακινοφμενων οχθμάτων από τον χϊρο εφοδιαςμοφ και τθν 
αδυναμία του Διμου να αποκθκεφςει ποςότθτεσ βενηίνθσ και πετρελαίου κίνθςθσ, θ 
τμθματικι παράδοςθ αυτϊν κα γίνεται εντόσ του Διμου ανεξάρτθτα από τθν διεφκυνςθ τθσ 
ζδρασ του υποψιφιου προμθκευτι.  
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται για μεν το πετρζλαιο κζρμανςθσ οι δεξαμενζσ των δθμοτικϊν 
καταςτθμάτων για το Διμο Βόλβθσ,  οι δεξαμενζσ για τθν ζδρα και τα παραρτιματα του 
Νομικοφ Προςϊπου ΟΚΠΑΠ , τα παραρτιματα του ΟΠΑΠ,  και οι δεξαμενζσ των ςχολείων τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ, για δε τθ  βενηίνθ και το πετρζλαιο  
κίνθςθσ κα  γίνεται   εντόσ του Διμου, ςτα οχιματα και μθχανιματα κάκε φορζα.  
 
ΑΡΘΡΟ 8  
Εάν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο τθν παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ 
ποςότθτασ πζραν τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ τθσ  μία (1) εργάςιμθσ  θμζρασ κα πλθρϊνει 
προσ το Διμο ωσ ποινικι ριτρα ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. τθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
  
 
 



ΑΡΘΡΟ 9  
Οι προςφορζσ για τα καφςιμα πρζπει να αναφζρουν το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) 
ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου 
τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ   
(ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014). 
Θ Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV – 
Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ. 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΘΔΘ δεν μπορεί να 
αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το φςτθμα , 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του υςτιματοσ για τα υγρά 
καφςιμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τον αρικμό με τρία 
δεκαδικά ψθφία που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που 
προςφζρουν από τθν Ενδεικτικι Σιμι που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο 
υπό προμικεια είδοσ .  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι 
που κακορίηεται ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των κατθγοριϊν / 
υποκατθγοριϊν είτε για οριςμζνεσ από αυτζσ.  Δθλαδι κα γίνονται αποδεκτζσ και οι 
προςφορζσ που αναφζρονται μόνο ςε μία κατθγορία – υποκατθγορία  (Διμου ι Νομικοφ 
Προςϊπου) με τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτουν όλθ τθν ποςότθτα και όλα τα είδθ που 
αναγράφονται ςτον αντίςτοιχο ενδεικτικό προχπολογιςμό. ε κάκε περίπτωςθ θ προςφορά 
τουσ κα πρζπει να καλφπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ . Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των 
ποςοτιτων των ειδϊν των προβλεπόμενων ςτθ ςχετικι μελζτθ καυςίμων και κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Γι' αυτό οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν τα είδθ 
για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Δεν κα 
λαμβάνεται υπόψθ προςφορά εάν δεν είναι ςυμπλθρωμζνθ ςτο ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ του Διμου και αν δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ παροφςασ.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. Όταν  δεν 
ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό, θ δυνατότθτα παράταςθσ μπορεί να είναι  δίμθνθ  ςε 
περίπτωςθ που επζλκει θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11  
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 
με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  
β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.  Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 



Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν.4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ( ΑΕΠΠ – άρκρο 350 παρ.3   Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ.  
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, 
αρχικισ και  επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον εργολάβο ι τον 
προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των 
νόμιμων παραςτατικϊν. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ»  
 
ΚΑΤΙΜΑ                                              
   α) Πετρζλαιο κίνθςθσ  
Πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων DIESEL. Σο 
πετρζλαιο κίνθςθσ κα είναι μείγμα υδρογονανκράκων, κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει 
νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα.  
β) Βενηίνθ αμόλυβδθ  
Πρζπει να είναι 95 οκτανίων και να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςτουσ διάφορουσ τφπουσ 
βενηινοκινθτιρων που ζχουν ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ. Θ αμόλυβδθ 
βενηίνθ κα είναι κλάςμα πετρελαίου κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό, ιηιματα, 
αιωροφμενα ςυςτατικά ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ.   
γ) Πετρζλαιο κζρμανςθσ  
Πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ 
ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα 
είναι μείγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ 
ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα.     
Σο πετρζλαιο κίνθςθσ (CPV 09134100-8) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο 
ΦΕΚ 1507/Βϋ/04-05-2012. 
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτανίων (CPV 09132100-4) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που 
ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1507/Βϋ/04-05-2012.  
Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ (CPV 09135100-5) κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο 
ΦΕΚ 1531/Βϋ/16-10-2003. 
Ο Διμοσ Βόλβθσ και τα Νομικά του πρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να αποςτείλουν  ςτο 
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ δείγματα από τα καφςιμα, ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα 
όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ( άρκρο 214 του Ν.4412/2016 ). 
 

Θ Ε Ω Ρ Θ Θ Θ Κ Ε                                                             

ταυρόσ 13-02-2017            

                  O υντάξασ  

    
            ΣΗΕΛΕΠΘ ΧΡΘΣΟ 

                 ΔΕ-ΟΔΘΓΩΝ 

  ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΘΘ 

 

 
     
 
        Ο Προϊςτάμενοσ τθσ  Δ/ςθσ 
Περιβάλλοντοσ   &  Ποιότθτασ Ηωισ 

 

Δρ.  ΘΑΝΑΘ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΔΑΟΛΟΓΟ-ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
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                                    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

 

για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ  και κζρμανςθσ    για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του 

Διμου Βόλβθσ, των νομικϊν προςϊπων (ΔΕΤΑΒ, ΟΚΠΑΠ, ΟΠΑΠ) και των χολικϊν Επιτροπϊν 

Α’βάκμιασ και Β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ (2017-2018), προχπολογιςμοφ 768.777,37 € με το ΦΠΑ 24%( 619.981,75 € άνευ 

ΦΠΑ) 

 

    Οι κατωτζρω τιμζσ υγρϊν καυςίμων ζχουν ωσ βάςθ τισ τιμζσ  του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν 

Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του 

Διμου, ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 ςτισ 13/02/2017 από τισ  θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, www.fuelprices.gr 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  23.436,60 28.850,45 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  379.018,20 387.356,60 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  21.200,00 26.097,20 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  227.500,00 177.677,50 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 619.981,75 

 ΦΠΑ 24%  148.795,62 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  768.777,37 

 

 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 

Ειδικότερα ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά Κατθγορία: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α)   ΦΟΡΕΑ : ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

           Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 64.042,00 € ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια καυςίμων 
κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Βόλβθσ . 

   

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  82.000,00 64.042,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 64.042,00 

 ΦΠΑ 24%  15.370,08 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  79.412,08 

     

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Β)   ΦΟΡΕΑ : ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ  44.126,50 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  56.500,00 44.126,50 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 44.126,50 

 ΦΠΑ 24%  10.590,36 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  54.716,86 

  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    Γ)    ΦΟΡΕΑ :  ΔΕΤΑΒ  ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

  Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ  45.599,39 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ   για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β  Διμου Βόλβθσ . 

 



 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.400,00 2.954,40 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  41.727,00 42.644,99 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 45.599,39 

 ΦΠΑ 24%  10.943,85 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  56.543,24 

 

   

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Δ)    ΦΟΡΕΑ :  ΟΚΠΑΠ  ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ  15.116,39 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια   
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του ΟΚΠΑΠ Διμου Βόλβθσ.  

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  4.032,00 4.963,39 

2. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  13.000,00 10.153,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 15.116,39 

 ΦΠΑ 24%  3.627,93 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  18.744,32 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Ε)     ΦΟΡΕΑ :  ΟΠΑΠ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

  Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 4.686,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια καυςίμων 
κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του ΟΠΑΠ    Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  6.000,00 4.686,00 



 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.686,00 

 ΦΠΑ 24%  1.124,60 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  5.810,64 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ     Σ)      ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ   
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 1  :   ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 94.630,31 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και  κζρμανςθσ    για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Αγίου Γεωργίου Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.973,60 3.660,50 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  72.568,80 74.165,31 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.500,00 4.308,50 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  16.000,00 12.496,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 94.630,31 

 ΦΠΑ 24%  22.711,27 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  117.341,58 

 

  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Σ 2  : ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ  

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ  77.730,27 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και  κζρμανςθσ   για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Απολλωνίασ  Διμου Βόλβθσ. 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.461,20  3.029,74 



2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  61.878,60 63.239,93 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.600,00 4.431,60 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  9.000,00 7.029,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 77.730,27 

 ΦΠΑ 24%  18.655,26 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  96.385,53 

 

  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 3  : ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΕΘΟΤΑ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ  59.135,92 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ   για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Αρζκουςασ  Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.973,60 3.660,50 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  42.423,60 43.356,92 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.500,00 4.308,50 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  10.000,00   7.810,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 59.135,92 

 ΦΠΑ 24%  14.192,62 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  73.328,54 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 4 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΔΤΣΟΤ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 57.464,71 € ΠΛΕΟΝ 24% για τθν προμικεια  καυςίμων 
κίνθςθσ και κζρμανςθσ    για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαδφτου  
Διμου Βόλβθσ. 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.461,20 3.029,74 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  41.526,00 42.439,57 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.400,00 4.185,40 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  10.000,00 7.810,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 57.464,71 

 ΦΠΑ 24%  13.791,53 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  71.256,24 

 

 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 5   : ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΓΝΑΣΙΑ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 62.475,41 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Εγνατίασ του Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  2.973,60 3.660,50 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  45.691,20  46.696,41 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.500,00  4.308,50 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  10.000,00  7.810,00 



 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 62.475,41 

 ΦΠΑ 24%  14.994,10 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  77.469,51 

 

    

 

 

  ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 6 :  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΕΝΣΙΝΑ 

 Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 94.974,85 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% για τθν προμικεια 
καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ   για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Ρεντίνασ Διμου Βόλβθσ . 

 

 
Α/Α 

 
Είδοσ καυςίμου 

Μζςθ Σιμι                          
Λιαν. Πώλθςθσ 

Χωρίσ ΦΠΑ 
(€/λίτρο) 

 
Προχπολ/νθ 

Ποςότθτα ςε λίτρα 

 
φνολο 

Χωρίσ  φπα 
( € ) 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 1,231  3.161,40  3.891,68 

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 1,022  73.203,00  74.813,47 

3. Βενηίνθ Χλοοκοπτικϊν 1,231  3.700,00  4.554,70 

4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 0,781  15.000,00  11.715,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 94.974,85 

 ΦΠΑ 24%  22.793,96 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  117.768,81 

                                      

                             Θεωρικθκε 

                     ταυρόσ, 13/02/2017                                                  

                  O υντάξασ  

   
 

 

 

 

            ΣΗΕΛΕΠΘ ΧΡΘΣΟ 

                 ΔΕ-ΟΔΘΓΩΝ 

  ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΘΘ 

 

Ο Προϊςτάμενοσ τθσ  Δ/ςθσ 

Περιβάλλοντοσ 

&  Ποιότθτασ Ηωισ 

 

 

  

ΔΡ. ΘΑΝΑΘ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΔΑΟΛΟΓΟ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  

Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
      Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 2018 » 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α  

Α)    ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

            

  

Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  82.000,00    

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                                           ταυρόσ, …/…/…… 

                             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ                                                                                                                     

 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

  

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Β  

Β)     ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

             

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  56.500,00    

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr  

                                                                                              ταυρόσ, …/…/…… 

            Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

  

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Γ  

Γ)        ΔΕΤΑ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  
 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.400,00    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 41.727,00    

 

          

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                           ταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 
 

 

 

  

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Δ 

Δ)      Ο.Κ.Π.Α.Π ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

         

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ   4.032,00    

2. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

13.000,00   

 

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                                ταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 
 

  

 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ε 

Ε)     Ο.Π.Α.Π ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

  6.000,00    

 

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                        ταυρόσ, …/…/……      

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

http://www.pkm.gov.gr/


  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 – 

2018 » 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ1 

Σ1) ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ  

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ   2.973,60    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 72.568,80    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

3.500,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

16.000,00    

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                           ταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 
 

  

 

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

    

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Σ 2 

Σ 2)  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ  

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 2.461,20    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 61.878,60    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

3.600,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

9.000,00    

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr     

                                                                           ταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 3 

Σ 3)   ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΑΡΕΘΟΤΑ  

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.793,60    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ     42.423,60    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

     3.500,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

   10.000,00    

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                            ταυρόσ, …/…/……     

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 
 

  

 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 4 

Σ 4)  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΜΑΔΤΣΟΤ  

 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.461,20   

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ      41.526,00   

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

      3.400,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

    10.000,00    

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr     

ταυρόσ, …/…/……    

                                                                                   

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

http://www.pkm.gov.gr/


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ 
Ζωισ 
Αρ. Μελζτθσ   8/2017 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

 

 

    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ 5 

Σ 5) ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΕΓΝΑΣΙΑ 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ        2.973,60    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ      45.691,20    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

       3.500,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

      10.000,00   

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                               ταυρόσ, …/…/……    

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ  

ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΕΣΩΝ 2017 

– 2018 » 

 

 

 

 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Σ6 

Σ 6)  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΡΕΝΣΙΝΑ 

Σθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………....,  

οδόσ ……………, αρικμόσ ……, τθλζφωνο …………………., fax ………….. 

 

  Α/Α Είδοσ καυςίμου Προχπολ/νθ 

ποςότθτα ςε 

λίτρα 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) 

Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

1. Βενηίνθ Αμόλυβδθ 3.161,40    

2. Πετρζλαιο Κίνθςθσ 73.203,00    

3. Βενηίνθ 

Χλοοκοπτικϊν 

  3.700,00    

4. Πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

 15.000,00    

 

θμείωςθ :  

1) το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε 

φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου , ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ν. 4257/2014 και 

αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.pkm.gov.gr, www. mindev.gov.gr, 

www.fuelprices.gr 

                                                                                 ταυρόσ, …/…/……  

                                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

http://www.pkm.gov.gr/
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