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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

μέχρι και την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ 
( Γενικό Πρωτόκολλο )

προκειμένου, σύμφωνα με τον 4782-2021, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Προϋπολογισμού 29.950,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν και τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (https://deyai.gr/, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ή στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. 
επικοινωνίας 2651054500 και εσωτερικό 3091.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών.

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
ARISTEIDIS BARTZOKAS 
Ημερομηνία: 2022.02.10 12:09:33 
ΕΕΤ
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ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν ως την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα κλειστό φάκελο 
στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ. Στον φάκελο θα αναγράφονται καθαρά τα στοιχεία του 
προσφέροντα καθώς και η ένδειξη «Προσφορά για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων».
Στον φάκελο θα περιέχονται:
Α) Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου

• Φορολογική ενημερότητα
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά 

ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι 
αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα 
ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Β) Ξεχωριστός κλειστός φάκελος με τα στοιχεία του προσφέροντα και την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 
επισυνάπτουμε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την διευκόλυνση επιλογής αναδόχου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το 
επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Ως ανάδοχος θα επιλεγεί αυτός που στην 
οικονομική προσφορά θα εμφανίσει την χαμηλότερη συνολικά τιμή. Από την οικονομική 
προσφορά προκύπτει για τον ανάδοχο δέσμευση μόνο για την τήρηση των ανά είδος 
ποσοστών εκπτώσεων.

ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το ύψος της σύμβασης θα είναι το συνολικά προϋπολογισμένο ποσό των 29.950,00 €, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό είναι και το μόνο δεσμευτικό ποσό. Τα ενδιάμεσα 
ποσά που εμφανίζονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι ενδεικτικά και προς 
διευκόλυνση της διαδικασίας. Η ΔΕΥΑΙ μπορεί, ανάλογα με την διαμόρφωση των αναγκών 
της, να προβεί σε μικρές αλλαγές των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, χωρίς όμως να 
ξεπεράσει το συμβατικό ποσό.
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση θα γίνεται μηνιαίως και ανά είδος, εφαρμόζοντας για τις εκάστοτε μηνιαία 
παραδομένες ποσότητες τα ποσοστά έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς στις τιμές που θα 
προκύπτουν από τα Δελτία Μέσης Μηνιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων που εκδίδονται 
από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και αφορούν την περίοδο παράδοσης των προς 
τιμολόγηση ειδών. Τα δελτία αυτά ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να τα επισυνάπτει στα 
τιμολόγια που θα παραδίδει.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα οχήματα της ΔΕΥΑΙ θα εφοδιάζονται στο πρατήριο του αναδόχου.
Οι παραδόσεις με βυτίο θα γίνονται έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση και εντός 24 ωρών 
μετά την τηλεφωνική παραγγελία από τον αρμόδιο υπάλληλο που θα ορίσει η ΔΕΥΑΙ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ως την λήξη του συμβατικού ποσού της.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

DIMITRIOS On) 
ANASTAS IΟ Ul/ 

□
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

OU RAN IA crn
AN ASTASO PO U LO q_/

□
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και Diesel κίνησης, καθορίζεται από 
την απόφαση ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) και την τροποποίηση 
77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016), εκτός των άρθρων 7α και 7ε αυτής, με τις 
οποίες έγινε η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με τις οδηγίες και τις 
διατάξεις της ΕΕ (Οδηγία 2009/30/ΕΚ, 1513/2015/ΕΕ, 98/70/ΕΚ), σχετι
κά με την ποιότητα καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των ανα
γκών της ΔΕΥΑΙ όπως:

• Για την θέρμανση των κτιρίων του προσωπικού της, (συνεργεία, 
βιολογικός κτλ).

• Για την κίνηση των επιβατικών οχημάτων.
• Για την κίνηση των βαρέων οχημάτων.
• Για την κίνηση των μηχανημάτων έργων, (JCB, Αποφρακτικά

κλπ).
• Για την θέρμανση αναερόβιας χώνευσης Βιολογικού καθαρισμού 

της ΔΕΥΑΙ.
• Για την λειτουργία των Η/Ζ αντλιοστασίων.

Όλα σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

2.1. Πετρέλαιο θέρμανσης:
θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις:
ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'
ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β'

ΑΡ. ΥΠ. ΑΠ. ΤΙΤΛΟΣ Φ.Ε.Κ.

467/2002
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρμανσης»
1531/Β'/2003

468/2003
«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέ- 

τησης πετρελαίου θέρμανσης»
1273/Β'/2003

128/2016
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

3958/Β/2016





βουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά 
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορι
σμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

2.2. Πετρέλαιο κίνησης Diesel (Καύσιμο αυτοκινήτων):
θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις:

• ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'
• ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β'
• ΦΕΚ 410/Β/11-04- 2001 και ΦΕΚ 426/Β/31-03-2000

ΑΡ. ΥΠ. ΑΠ. ΤΙΤΛΟΣ Φ.Ε.Κ.

460/2009

77/2016

“Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρό
οδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύ
σιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 
1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφα
σης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή 
στην τεχνική πρόοδο της απόφασης 
Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνι
κής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον 
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζί
νης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει"
“Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμο
γή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα 
της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 
2009/30/ΕΚ»’ με σκοπό τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροπο
ποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α 
έως 7ε αυτής ”

67/Β/2010

4217/Β/2016
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2.3. Αμόλυβδη βενζίνη (καύσιμα αυτοκινήτου) θα καλύπτει τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 
ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β' 
3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' .
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό, 
πετρέλαιο ή ιζήματα και ξένες ύλες.
Οι πληροφορίες ως προς την φύση του καυσίμου που αναγράφονται 
στις αντλίες διανομής καθώς και οι διατάσεις των σημάνσεων αυτών 
είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

ΑΡ. ΥΠ. ΑΠ. ΤΙΤΛΟΣ Φ.Ε.Κ.

147/2015
«Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη 
Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι 
Δοκιμών»

293/Β/2016

626/2001
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
βενζίνης με υποκατάστατο μολύ-
βδου»

1173/Β/2001

30/2005
Τροποποίηση της υπ. αριθμ.
626/2001 απόφασης - βενζίνη με υπο
κατάστατο μολύβδου

1415/Β/2006

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ
• Όσο αφορά τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες 

δειγματοληψίας εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότη
τας ή μη δειγμάτων όλων των υγρών καυσίμων πρέπει να υπα-
κούουν στην Απόφαση Α.Χ.Σ 54/2015 (ΦΕΚ 462/Β/2016).

• Όσο αφορά τα διαλαμβανόμενα σχετικά με τις δειγματοληψίες πε
τρελαίου και υποπροϊόντων αυτού ισχύει η απόφαση Α.Χ.Σ 13/1985 
(ΦΕΚ 314/Β/1985) η των προτύπων ΕΝ 3170 ή ΕΝ ISO 3171 και τα 
δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία των ευαλλοίωτων 
ειδών, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18-02- 
1999)

• Σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο όλα τα υγρά καύσιμα πρέπει 
να υπακούουν στην Απόφαση Α.Χ.Σ 128/2016 η οποία τροποποι
ήθηκε με την Απόφαση αρ.128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016).

4. ΑΝΕΚΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ

• Όσο αφορά το ανεκτό όριο σφάλματος (που αφορά ιδιαίτερα τον 
τελικό καταναλωτή ΔΕΥΑΙ), στην ογκομέτρηση υγρών καυσίμων 
(βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε +/- 0,5 % σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/22/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην Υ.Α . Φ2-1393/07 
(ΦΕΚ 521/Β/2007).
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Σημειώσεις

• Στην περίπτωση στην οποία, κάποια από τις ανωτέρω προδιαγραφές 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, έχει τροποποιηθεί ή αντικατα
σταθεί, ισχύει η πιο πρόσφατη διάταξη.

• Όπου Α.Χ.Σ= Ανώτατο χημικό συμβούλιο.

Ιωάννινα / /2022

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΑΝΑΗ ΚΟΤΣΙΑ
ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA 
siOnti
Ημερομηνία: 2022.02.10 11:22:28 EET

■" ' ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
GEORGIOS TSIMARAKIS
H^TP(Wa ΡαΚΗσΎεωργιος4

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & Ε.Ε.Λ
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Δ.Ε.Ύ.Α.
Iumwlvcov

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία

Τηλ. 2651054500 - Fax 2651072033

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης LIT. 8.000 0,9€/LT 7.200,00
2 Πετρέλαιο κίνησης LIT. 9.000 1,19€/LT 10.710,00

3 Απλή αμόλυβδη βενζίνη LIT. 8.600 1,40€/LT 12.040,00

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 29.950,00

ΦΠΑ 24% 7.188,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 37.138,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA SIONTI
Ημερομηνία: 2022.02.10 11:23:05 EET

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
GEORGIOS TSIMARAKIS 
Ημερομηνία: 2022.02.10 11:37:54 
EET

ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α ΕΙΔΟΣ Α.Τ. ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ. ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 LIT. 8.000 0,90 € %

2 Πετρέλαιο κίνησης 2 LIT. 9.000 1,19 € %

3 Απλή αμόλυβδη βενζίνη 3 LIT. 8.600 1,40 € %

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ιωάννινα ........./......... /2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ








