
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

                                         Αριθ. Πρωτ. 2167/25-07-2022 
 

 
                          ΠΡΟΣ: ΧΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

                                                                     ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ» 

 
(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων των Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
πρωτ: 2131/19-07-2022 (ΑΔΑ: 67ΛΖΩΗΠ-5ΩΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η υπ’ αριθ. πρωτ: 2130/19-7-
2022, β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή 
προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πίστωσης με 
α/α Α-224 και α/α Α-225. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: akisymi@yahoo.gr  
Από 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι την 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου και έως  10:00 
π.μ.  
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά ή την επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική ΥΔ ή 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα απορρίπτονται. 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 
107 του Ν.4497/2017)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 
4782/2021) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 

mailto:akisymi@yahoo.gr




 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα Δευτέρα 25/07/2022 έως 
και την ημέρα της διαδικασίας Παρασκευή 29/07/2022, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 
Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Η υπ’ αριθ. 11/2022 Μελέτη  
2. Υ.Δ 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
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Μ Ε Λ Ε Τ Η 
11/2022 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ίδιοι πόροι 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 
€ 37.188,00  με ΦΠΑ (24%) 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022   

 
 
 
 
 

  





 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ      
ΑΜ: 11/2022 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Σύμης. 
Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η 
εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου (κίνηση απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων, κίνηση λοιπών 
οχημάτων για την εκτέλεση των υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται κτλ). 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της 
συγκεκριμένης προμήθειας. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.188,00 € συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α (24%). 
 
Η  δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει για το τρέχον έτος 2022 τους: 
 
Κ.Α. 20-6641.001 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων για κίνησης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», οικονομικού έτους 
2022 στο ποσό των 1.000,00 € για κατανάλωση σε αμόλυβδη και στο ποσό των 4.620,00 € σε κατανάλωση πετρελαίου. 
Επομένως, για το διάστημα έως το τέλος του 2022 η συνολική κατανάλωση είναι 5.620,00 € 
 
Κ.Α. 30-6641.001 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων για κίνησης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», οικονομικού έτους 
2022 στο ποσό των 1.400,00 € για κατανάλωση σε αμόλυβδη και στο ποσό των 5.208,00 € σε κατανάλωση πετρελαίου. 
Επομένως, για το διάστημα έως το τέλος του 2022 η συνολική κατανάλωση είναι 6.608,00 €  
 
Για το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 
2023, στους αντίστοιχους κωδικούς.  
 
Η ανώτερη προμήθεια προτείνεται να εκτελεστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τον Ν. 4782/2021, τους όρους της σύμβασης και συμπληρωματικά 
τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν. 4412/16). 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών 
του Δήμου Σύμης και αναλυτικά είναι τα εξής: 
 
1.Πετρέλαιο κίνησης:  14.280,00 λίτρα. 
2.Βενζίνη αμόλυβδη:   2.880,00 λίτρα. 
 
Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλυστήρια (ΕΛ. ΔΑ). 
 
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 
2) 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 
 
Η αμόλυβδη βενζίνη 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. 
 
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
 
Σύμη, 06/07/2022           Θεωρήθηκε, Σύμη 06-07-2022 
 
Ο Συντάξας       Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                    
 
Μπαλασκάς Ελευθέριος                  ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός                                                      ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 

 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ      
ΑΜ: 11/2022 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 
Οι προδιαγραφές των κατωτέρω, καθώς τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους, καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν προσμίξεις από νερό ή άλλο καύσιμο. 
 
ΤΜΗΜΑ 1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
Πίνακα 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΟΡΙΑ (1) ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ (2) ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Αριθμός κετανίου  51,0  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
5165 
ΕΛΟΤ EN ISO 
15195 
ΕΛΟΤ EN ISO 
16144 

Δείκτης κετανίου βάσει 
υπολογισμού 

 46,0  
ΕΛΟΤ EN ISO 
4264 

Πυκνότητα (στους 15ο C) Kgr/m3 820,0 845,0 

ΕΛΟΤ EN ISO 
3675 
ΕΛΟΤ EN ISO 
12485 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες. 

% m/m - 8,0 
ΕΛΟΤ EN 
12916 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kgr - 10,0 

ΕΛΟΤ EN ISO 
20846 
ΕΛΟΤ EN ISO 
20884 
ΕΛΟΤ EN ISO 
13032 

Σημείο ανάφλεξης οC ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Υπόλειμμα άνθρακα (σε 
υπόλειμμα 10% απόσταξης) 

% m/m ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Περιεκτικότητα σε τέφρα % m/m ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Περιεκτικότητα σε νερό mg/kg ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 
ώρες στους 50ο C) 

Καθορισμός 
τιμής 

ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Σταθερότητα στην οξείδωση 
g/m3 

ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 
h 

Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος 
του διορθωμένου σημείου 
φθοράς στους 60ο C 

μm ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Ιξώδες στους 40ο C mm2/s ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

Απόσταξη: 
% (v/v) ανακτώμενο στους 250ο 
C 
% (v/v) ανακτώμενο στους 350ο 
C 

 
 
% (v/v)   
% (v/v) 
 

 
 

ΕΛΟΤ EN 590 + NA:2014 

95% (v/v) ανακτώμενο στους: oC - 360  





 

Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες 
λιπαρών οξέων (FAME) (3) 

% (v/v) - 7,0 
ΕΛΟΤ EN 
14078 

Σημείωση: Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.  

 
(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό  των  οριακών  τιμών  τους  
εφαρμόστηκαν  οι  όροι  του  ISO  4259 
«Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό 
ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των 
μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. 
(2) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 
+ΝΑ:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 
+ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει 
η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 
(3) Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η 
ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ». 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ. 
 
Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) και σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
Προδιαγραφές για βενζίνη του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7% m/m που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης. 
 

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

  Ελάχιστο Μέγιστο 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου 
RON (3) 

 95,0 - 

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/l - 5,0 

Πυκνότητα στους 15ο C Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 

Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014) 

Αντοχή σε οξείδωση Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεχόμενα κομιώδη Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 
ώρες στους 50ο C) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Εμφάνιση από οπτική 
παρατήρηση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα 
υδρογονανθράκων σε ολεφίνες 

% (v/v) - 18,0 

Περιεκτικότητα 
υδρογονανθράκων σε αρωματικά 

% (v/v) - 35,0 

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο % (v/v) - 1,0 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % (m/m) - 3.7 

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v) - - 

-Mεθανόλη (πρέπει να 
προστίθενται σταθεροποιητές) 

  3,0 

-Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται 
η προσθήκη σταθεροποιητών) 

  10,0 

-Ισοπροπυλική αλκοόλη   12,0 

-Ισοβουτυλική αλκοόλη   15,0 

-Τριτογής βουτυλική αλκοόλη   15,0 

_ Αιθέρες με 5 ή περισσότερα 
άτονα άνθρακα ανά μόριο 

  22,0 

-Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4)   15,0 

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένοι αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων της, 

(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. 
Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 





 

παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της 
αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια 
ακρίβεια (ορθότητα και ποσότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.  

(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους 
εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων 
ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη 
διαφορά 2R άνω του μηδενός (R= αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται 
βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006.  

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2003/17/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ.  

(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. 

 
Προδιαγραφές για βενζίνη του εμπορίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης. 
 

Παράμετρος (1) Μονάδα Όρια (2) 

  Ελάχιστο Μέγιστο 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου 
RON (3) 

 95,0 - 

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg/l - 5,0 

Πυκνότητα στους 15ο C Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 

Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο mg/l - 2 (από 1/1/2014) 

Αντοχή σε οξείδωση Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεχόμενα κομιώδη Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 
ώρες στους 50ο C) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Εμφάνιση από οπτική 
παρατήρηση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 228:2014 

Περιεκτικότητα 
υδρογονανθράκων σε ολεφίνες 

% (v/v) - 18,0 

Περιεκτικότητα 
υδρογονανθράκων σε αρωματικά 

% (v/v) - 35,0 

Περιεκτικότητα σε βενζόλιο % (v/v) - 1,0 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % (m/m) - 2,7 

Οξυγονούχες ουσίες % (v/v) - - 

-Mεθανόλη (πρέπει να 
προστίθενται σταθεροποιητές) 

  3,0 

-Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται 
η προσθήκη σταθεροποιητών) 

  5,0 

-Ισοπροπυλική αλκοόλη   5,0 

-Ισοβουτυλική αλκοόλη   5,0 

-Τριτογής βουτυλική αλκοόλη   5,0 

_ Αιθέρες με 5 ή περισσότερα 
άτονα άνθρακα ανά μόριο 

  

Τα ποσοστά ανάμιξης και 
όγκου υπακούουν στον 
περιορισμό της μέγιστης 
περιεκτικότητας σε οξυγόνο 
2,7%  

-Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (4) 

  

Τα ποσοστά ανάμιξης και 
όγκου υπακούουν στον 
περιορισμό της μέγιστης 
περιεκτικότητας σε οξυγόνο 
2,7%  

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένοι αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων της, 

(1) Οι παράμετροι μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. 
Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της 
αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια 
ακρίβεια (ορθότητα και ποσότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.  

(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους 
εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων 





 

ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη 
διαφορά 2R άνω του μηδενός (R= αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται 
βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006.  

(3) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2003/17/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ.  

(4) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)  
ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον κωδικό 09132100-4 με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη». 
 
Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Σύμης τα οποία θα τροφοδοτούνται από το πρατήριο του προμηθευτή είναι τα 
ακόλουθα: 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 

1. PIAGGIO  ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΚΗΗ4749 LP- TRME ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

2. MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΚΗΗ 3763 OM 934LA6-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3. COMATSU ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ.132 141 ΙΧ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4. ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 3437 NKR 85 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5. PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΟ KHH 3450 LP- TRME ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

6. PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 3725 LP- TRME ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

7. MERCENDES - BENZ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 3765 967ΡΚΧ2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8. MITSUBISHI ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ KHY 1310 L200020 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9. NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ KHY 1195 
KING CAB 

2504W118 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10. LIOUGONG ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΕ 148217 ΙΧ GLG9027FLTS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11. ΑΝΤΛΙΑ  MITSUBISHI ΚΗΥ1310   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12. ΑΝΤΛΙΑ  NISSAN ΚΗΥ 1195   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13. YAMAHA ΔΙΤΡΟΧΟ PKZ 552 CRYPTON ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

14. YAMAHA ΔΙΤΡΟΧΟ PKZ 553 CRYPTON ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 
 
Σύμη, 06/07/2022           Θεωρήθηκε, Σύμη 06-07-2022 
 
Ο Συντάξας       Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                    
 
Μπαλασκάς Ελευθέριος                  ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός                      ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ      
ΑΜ: 11/2022 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός 

 
Αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου 
Σύμης, με προδιαγραφές όπως αυτών που περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 
που  συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειάς και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό μέρος της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των 
οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, ανέρχεται στο ποσό των 37.188,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 

 
Για το παρόν έτος προϋπολογίζεται να δαπανηθεί, στον ΚΑ: 20-6641.001 το ποσό των 5.620,00 € και 
στον ΚΑ: 30-6641.001 το ποσό των 6.608,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). Το 
υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα υπολογισθεί στον προϋπολογισμό του έτους 
2023. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως τιμή μονάδας ελήφθη υπόψη η μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης για καύσιμα 
κίνησης αντίστοιχα την 7/6/2022 όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Πρατηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον νομό Δωδεκανήσου. 
 
Σύμη, 06/07/2022 Θεωρήθηκε, Σύμη 06/07/2022            
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος 
Μπαλασκάς Ελευθέριος Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών 
  
 Μαραβέλιας Χαράλαμπος                  
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Μέση Λιανική 
Τιμή Λίτρου 

με ΦΠΑ 
(24%) (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1. Κ.Α 20-6641.001 

1.1 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
Λίτρα 1.200,00 2,50 3.000,00 

1.2 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
Λίτρα 6.600,00 2,10 13.860,00 

2. Κ.Α 30-6641.001 

2.1 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
Λίτρα 1.680,00 2,50 4.200,00 

2.2 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
Λίτρα 7.680,00 2,10 16.128,00 

ΣΥΝΟΛΟ 37.188,00 





 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3)  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:  
 
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 
 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας  ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περίπτωσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β Φορολογική ενημερότητα. 
 
γ Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 
 

Ημερομηνία: ……………..201…….. 

Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 

 
(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

(Email): 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                    
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης.» 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 
κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης», είναι το ακόλουθο: 

 

 
 

Σύμη, ....../....../2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

1. Κ.Α 20-6641.001 

1.1 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
Λίτρα 1.200,00   

1.2 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
Λίτρα 6.600,00   

2. Κ.Α 30-6641.001 

2.1 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
Λίτρα 1.680,00   

2.2 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
Λίτρα 7.680,00   





 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




