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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος: 24/06/2020
Αριθ. Πρωτ. : οικ11354
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 250 / 2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020 »
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
6. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 205 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133α/18)
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.11353/24/06/2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ που καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ006921574, με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της

προμήθειας (κατ’ εφαρμογή του Ν.4013/11, της Υ.Α. 57654/17 και του άρθρου 38
του Ν.4412/16).

8. Την υπ’ αριθμό 54/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ για την προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 »
9. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ. 54 /2020 μελέτης
για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 », που συνέταξε η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αρετάκης Νικήτας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Διαχ/σης & Συντήρησης Οχημάτων

ΤΙΤΛΟΣ:
" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 "

TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 54/2020
(σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016)
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
K.A 20.6641.001

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 24-06-2020
TEYXH

1.
2.
3.
4.

Τεχνική περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

K.A 20.6641.001

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διαχ/σης & Συντήρησης
Οχημάτων
Διεύθυνση: ΒΑΝΑΤΟ
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Διονύσιος Μάργαρης
Τηλ. : 2695360910
Fax :2695063768
E-mail: grkinisiszak@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ 1:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης),
που απαιτούνται για την κίνηση & λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων όλων των Υπηρεσιών
του Δήμου Ζακύνθου, των αναγκών του Έτους 2020. Επειδή τα καύσιμα παρακολουθούνται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, η προσφορά θα αφορά ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης μέσης τιμής της περιοχής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτή
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου. Για την προμήθεια
των λιπαντικών θα ισχύει το κριτήριο της καλύτερης τιμής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης για τη προμήθεια των ειδών αυτών, ανέρχεται στο ποσό
των 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται στα είδη ως εξής:

Ειδικότερα:
ΚΑΥΣΙΜΑ

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης και
αμόλυβδη βενζίνη για τις ανάγκες
οχημάτων και μηχανημάτων όλων των
Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου όπως
περιγράφονται
στις
τεχνικές
προδιαγραφές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ME ΦΠΑ

24.800,00
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Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

CPV
09134200-9

09132100-4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Lit )

19.529,22
1.700,00

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται
στην παρούσα. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 24-06-2020

Μάργαρης Διονύσιος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Ζάκυνθος24-06-2020

Καραβίας Ξενοφών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Δ/ντρια της ΔΤΥΔΖ
Ζάκυνθος 24-06-2020

Αγγελική Μαυρία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
K.A 20.6641.001

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διαχ/σης & Συντήρησης Οχημάτων
Διεύθυνση: ΒΑΝΑΤΟ
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Διονύσιος Μάργαρης
Τηλ. : 2695360910
Fax :2695063768
E-mail: grkinisiszak@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ :2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν 1. Πετρέλαιο Κίνησης και 2. Βενζίνη Αμόλυβδη , με γενική
περιγραφή «Καύσιμα» .
ΚΑΥΣΙΜΑ
1. DIESEL κίνησης
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει
νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του
Aνωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι
εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα
αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα,
οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και
περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή
ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα
σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Όρια
Παράμετρος

Μέθοδοι

Μονάδες Ελαχ. Μεγ.

Δείκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 C
o

kg/m

3

ελέγχου

46,0

-

EN ISO 4264

820

845

EN ISO 3675
EN ISO
12185/1996

Σημείο ανάφλεξης

C

o

55

-

EN 22719
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Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος
απόσταξης)

% m/m

-

0,30
(α)

EN ISO 10370

Τέφρα

% m/m

-

0,01

EN ISO 6245

Νερό

mg/kg

-

200

Pr EN ISO 12937:
1996

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος

Κλάση 1

EN ISO 2160

-

25

EN ISO 12205

Αντοχή στην οξείδωση

g/m

Αιωρούμενα σωματίδια

mg/kg

-

24

EN ISO 12662

μm

-

460

ISO 12156-1

mm /s

2,00

4,50

EN ISO 3104

Απόσταγμα στους 250 C

% (v/v)

-

65

Pr EN ISO 3405:
1998

Απόσταγμα στους 350 C

% (v/v)

85

-

Pr EN ISO 3405:
1998

-

360

EN ISO 3405: 1988
(γ)

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 C
o

Ιξώδες στους 40 C
o

3

2

Απόσταξη:
o

o

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) C
o

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο
οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό
του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται
ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν
διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η
χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ.
ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90%
(v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ).
Πίνακας 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Όρια
Παράμετρος

Μονάδα Κατηγορία Α
(β)

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου
(CFPP) (α)

C

o

+5

Μέθοδος

Κατηγορία C
(β)

ελέγχου

-5

EN 116

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν
πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.
(β) Όπου :
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :

Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) :

Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 3: Τίτλοι των προτύπων
Πρότυπο
EN 116

Τίτλος
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging
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point.
EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination
of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4259: 1995

Petroleum products – Determination and application of precision data in
relation to methods of test

EN ISO 4264

Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Determination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density oscillating - U- tube method.

EN ISO 12205

Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate
fuels

EN ISO 12662

Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle
distillates

PrEN ISO 12937: 1996

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher
titration method

EN ISO 13759

Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels –
Spectrometric method

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky Martens closed cup method.

EN ISO 12156-1: 1997

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
2. Αμόλυβδη βενζίνη
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η
αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα
έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη
ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται
με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός
προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση
προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον
αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη
βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή
στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το
ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα
αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα
δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή
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καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του
προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.
Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην
αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης
αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D
1613/1991.
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου για την premium αμόλυβδη βενζίνη
(RON/MON95/85)
Όρια
Παράμετρος

Μέθοδοι

Μονάδες

Ελαχ.

Μεγ.

ελέγχου

kg/m

720

775

EN ISO 3675

Πυκνότητα στους 15 C
o

3

EN ISO 12185/1996
Περιεχόμενα κομιώδη

Mg/100ml

-

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50 C)

5

EN ISO 6246

Κλάση 1

o

Αντοχή στην οξείδωση

Λεπτά

Εμφάνιση

360

EN ISO 2160
-

EN ISO 7536

Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση

Πίνακας 2: Απαιτήσεις πτητικότητας για την premium αμόλυβδη βενζίνη
Παράμετρος

Μονάδες

Όρια

Μέθοδοι

Κλάση Α Κλάση C Κλάση C
(α)
(α)
(α)
Τάση ατμών

o

% απόσταγμα στους 100
C Ε100
o

45,0

50,0

50,0

EN 12/1993

Μεγ.

60,0

80,0

80,0

Pr EN 13016-1:1997
(DVPE) (γ)

% (v/v) Ελάχ.

20,0

22,0

22,0

Pr EN ISO 3405:1998

% (v/v)

Μεγ.

48,0

50,0

50,0

(δ)

% (v/v) Ελάχ.

46,0

46,0

46,0

-

71,0

71,0

75,0

75,0

75,0

3

% (v/v)
% απόσταγμα στους 150
C Ε150
o

Τέλος απόσταξης
Υπόλειμμα απόσταξης

Μεγ.

% (v/v) Ελάχ.

(δ)

% (v/v)

Μεγ.

-

-

-

C

Μεγ.

210

210

210

Pr EN ISO 3405:1998

% (v/v)

Μεγ.

2

2

2

Pr EN ISO 3405:1998

Μεγ.

-

-

1.050

o

Δείκτης απόσταξης (VLI)
(10VP+7E70) (β)
(α)

ελέγχου

Ελάχ.
kg/m

% απόσταγμα στους 70
C Ε70

1

Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :
Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) :

Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
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Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με
απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες
περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.
(β)

όπου: VP = Τάση ατμών
Ε70 = απόσταγμα στους 70 C.
ο

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου
για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον
ανωτέρω πίνακα.
(γ)
(δ)

Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI.
Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
(εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2
περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 3: Τίτλοι των προτύπων
Πρότυπο

Τίτλος

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination
of density or relative density - Hydrometer method.

EN ISO 4259: 1995

Petroleum products – Determination and application of precision data in
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

EN ISO 6246

Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet
evaporation method.

EN ISO 7536

Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.

EN ISO 12185

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density oscillating - U- tube method.

PrEN 13016-1: 1997
(DVPE)

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air
saturated vapour pressure (ASVP).

EN 12: 1993

Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method.

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 24-06-2020

Μάργαρης Διονύσιος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Ζάκυνθος 24-06-2020

Καραβίας Ξενοφών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Δ/ντρια της ΔΤΥΔΖ
Ζάκυνθος 24-06-2020
Αγγελική Μαυρία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
K.A 20.6641.001

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διαχ/σης & Συντήρησης
Οχημάτων
Διεύθυνση: ΒΑΝΑΤΟ
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Διονύσιος Μάργαρης
Τηλ. : 2695360910
Fax :2695063768
E-mail: grkinisiszak@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ :3
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων
Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί – ειδικοί όροι βάσει των οποίων και
σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα γίνει η προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου Ζακύνθου το έτος 2020.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:
- Η αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής και ο
Ν.4412/16 & ο Ν.4555/16 ΦΕΚ 133 Α
- την παρούσα μελέτη
- τις εξειδικευμένες πιστώσεις 24.800 ευρώ στον ΚΑ 20.6641.001, από ίδιους πόρους .
Άρθρο 3
Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
2. Η παρούσα Τεχνική μελέτη
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3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται ότι θα είναι έως 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των
συμβατικών ποσοτήτων σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα
παραμείνουν σταθερές μέχρι τότε.

Ο Δήμος Ζακύνθου θα διακόψει την Σύμβαση υλοποίησης του Διαγωνισμού και την παραλαβή
των ειδών της, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και συμβασιοποιηθεί ο Συνοπτικός Διαγωνισμός
του Δήμου Ζακύνθου με χρόνο ιχύος εντός του 2020, χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία
αξίωση κατά του Δήμου, έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης.

Άρθρο 5
Χρόνος - Τρόπος - Τόπος παράδοσης
1. Πετρέλαιο κίνησης – Αμόλυβδη βενζίνη (τμηματικές παραδόσεις)
Θα παραδίδονται αυθημερόν στο πρατήριο του Αναδόχου ύστερα από έγγραφη εντολή. Εάν το
πετρέλαιο κίνησης πρόκειται να αποθηκευτεί σε δεξαμενή του Δήμου, τότε η παράδοση όλων των
καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την έγγραφη
ειδοποίηση.
Εφόσον το πρατήριο του Αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων
από την πόλη της Ζακύνθου, η παράδοση των καυσίμων σε κάθε όχημα του Δήμου θα γίνεται με
βυτιοφόρο όχημα του Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Δήμο. Το πετρέλαιο
θέρμανσης θα παραδίδεται στη δεξαμενή του αντίστοιχου κτιρίου.
Ο αριθμός των ζητούμενων μπορεί να αυξομειωθεί ή να διακοπεί αμέσως μόλις
ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός που εκπονεί ο Δήμος με
έναρξη ισχύος εντός του 2020, χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά
του Δήμου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης.
Άρθρο 6
Παράταση χρόνου παράδοσης
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.
2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016
Άρθρο 7
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του Αναδόχου. Εάν κατά
την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών και να ζητήσει από
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τον Ανάδοχο την αντικατάστασή τους. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί
στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.
Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει τη συλλογή δείγματος καυσίμου και την αποστολή του
προς έλεγχο. Οι δαπάνες της μεταφοράς και της χημικής ανάλυσης του δείγματος βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Οι ποσότητες της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι ενδεικτικές. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ν.4412/2016
Άρθρο 8
Πληρωμή
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας
των τμηματικών παραδόσεων μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή θα
πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των υλικών.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν. 4412/2016.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Άρθρο 9
Έκπτωση του Αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον
προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε
.Άρθρο 10
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάση των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την προμήθεια των καυσίμων , πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.
ο

Άρθρο 11

Πληρωμές
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής της προμήθειας. Η πληρωμή
του προμηθευτή γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα
από την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
ο

Άρθρο 12

Υπογραφή σύμβασης
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία
της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης
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αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που
κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ο

Άρθρο 13

Ποινικές ρήτρες
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να επιβληθεί σε
βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ο

Άρθρο 14

Ποσότητες και είδη υλικών
Οι ποσότητες των υλικών καθώς και τα είδη των υλικών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της
παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές.
Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και το είδος των υλικών θα προκύψουν από τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου Ζακύνθου με την μόνη προυπόθεση ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι συναφή με το
αντικείμενο της σύμβασης και ότι δεν θα υπερβούν το συνολικό ποσόν της σύμβασης.
Άρθρο 15
Παρακολούθηση της σύμβασης
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εν λόγω σύμβασης (παραγγελίες- τυχών προβλήματα
κ.λ.π) θα είναι το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Ζακύνθου.

Άρθρο 15
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24,800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
και των λοιπών επιβαρύνσεων.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή προσφοράς , με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης .
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 24-06-2020

Μάργαρης Διονύσιος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Ζάκυνθος 24-06-2020

Καραβίας Ξενοφών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Δ/ντρια της ΔΤΥΔΖ
Ζάκυνθος 24 -06-2020

Αγγελική Μαυρία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α
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Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Διονύσιος Μάργαρης
Τηλ. : 2695360910
Fax :2695063768
E-mail: grkinisiszak@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ :4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στον ΚΑ 20.6641.001, έχουν εγγραφεί εξειδικευμένες πιστώσεις 24.800,00 ευρώ από ίδιους
πόρους προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου του οικονομικού έτους 2020 για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών.
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ

Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Α.1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Α.2

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ζάκυνθος 24-06-2020

Μάργαρης Διονύσιος

CPV
09134200-9
09132100-4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Lit )

19.529,22

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

0,924

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ 2020

18.045,00
24.800,00

1.700,00

1,15

1.955,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.000

ΦΠΑ 24%

4.800,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Ζάκυνθος 24-06-2020
Καραβίας Ξενοφών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Δ/ντρια της ΔΤΥΔΖ
Ζάκυνθος, 24-06-2020
Αγγελική Μαυρία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α

