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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     

---------------------------------------- 

Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιάς Τ.Κ. 185 31 

Τηλέφωνο 2104149431-432 

 E-mail : oik.prom@nat.gr 

                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                

                                                   Πειραιάς,   04/11/2022 

                       Αρ. Πρωτ:  33269    

        

 

        ΠΡΟΣ                              

                                  
                           Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  

                              

                             

 
                                                 

 

 

Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 15/10/22 έως 30/04/23 και καυσίμου κίνησης για ένα 

(1) έτος (CPV : 09135100-5, 09132100-4), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 50 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει» 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο» και έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1  – 

Τ.Κ. 18531 – στον Πειραιά, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνικοοικονομική προσφορά και 

δικαιολογητικά, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 15/10/22 έως 

30/04/23 (πλήρωση των πέντε (5) δεξαμενών του α’ υπογείου και της μίας (1) δεξαμενής του 4ου ορόφου του 

κτιρίου Ν.Α.Τ.) και καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Φορέα, για ένα (1) έτος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #27.400,00#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

δηλ. στο ποσό των #22.096,77#€ πλέον ΦΠΑ ποσού 5.303,23€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1611 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ν.Α.Τ. του έτους 

2022, στον Κωδικό Αρχείου Ειδών: CPV: 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» και CPV: 09132100-4 

«Αμόλυβδη βενζίνη». 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 τμήματα αναλυτικά ως εξής:  

• Α’ ΤΜΗΜΑ: Πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμώμενης δαπάνης ποσού 18.064,51€ πλέον ΦΠΑ ή 22.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , και 

• Β’ ΤΜΗΜΑ: Καύσιμο κίνησης (αμόλυβδη   βενζίνη),  εκτιμώμενης  δαπάνης  ποσού 4.032,26€      πλέον   

ΦΠΑ   ή   5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, με 

κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης, (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής 
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που παραδίδεται (ήτοι, Νομού Αττικής), έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το Πετρέλαιο θέρμανσης δύναται να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014. 

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αποτυπώνονται στους πίνακες του  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που αποτελεί ενιαίο κείμενο  και αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσης. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

            

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, με επιστολή σας, σε σφραγισμένο  πρωτοκολλημένο φάκελο στο Γενικό 

Πρωτόκολλο του Ν.Α.Τ. (στο ισόγειο του κτιρίου), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως  1 στον Πειραιά, μέχρι 

την     14/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.  (Υπόψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

/ Τμήμα Προμηθειών του ΝΑΤ). 

Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος καθώς και 

η ένδειξη: 

«Υποβολή προσφοράς για την  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 

15/10/22 έως 30/04/23 και καυσίμου κίνησης για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του 

Ν.Α.Τ.» 

 

Συγκεκριμένα, στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται, επί ποινή αποκλεισμού, 

αναλυτικά: 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του οικονομικού φορέα και 

συγκεκριμένα:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία 

προσκόμισής του  ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48 σύμφωνα με το άρθρο 28 

Κατάργηση του ν. 2803/2000 (Α’ 48) (άρθρο 16 της Οδηγίας) του ν. 4689/2020, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά 

ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. I) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η (γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος), 

II) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

ΙΙΙ) Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  

ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις 
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υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και 

ειδικότερα:  

Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους, 

ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, 

από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και   

ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (η οποία θα έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων- υποψήφιος ανάδοχος  

(νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς  Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, 

άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους (εξαιρείται η παρ. 3. ΙΙΙ). 

 

 

Β. «Τεχνική προσφορά» με την οποία οι προσφέροντες θα υποβάλουν:   

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (η οποία θα έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία θα βεβαιώνουν ότι: 

Α) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά τους. 

Β) Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 

ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 

2. Τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. 

- 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (παρ. 5.1 - 5.5) που αποτελεί ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

3. Τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 

Ν.Α.Τ. – 1.2  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  που αποτελεί ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

 

Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της παρούσας 

(Τεχνική περιγραφή Φύλλο συμμόρφωσης ) για το κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

 

Γ. «Οικονομική προσφορά»  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι:  
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Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως τον πίνακα οικονομικής προσφοράς (ανάλογα με το 

Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία κατατίθεται προσφορά) όπως έκαστος αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

που αποτελεί ενιαίο κείμενο  και αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσης.  

Στην περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης (αφορά ΜΟΝΟ το πετρέλαιο θέρμανσης) είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, (χωρίς 

να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014) θα αναφερθεί η φράση “ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ” στο πεδίο “ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ”. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα Τμήμα,  ή για το σύνολο των Τμημάτων. 

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας 

υποβολής της προσφοράς.  

 

Η τεχνική και  οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή του 

νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

Το ποσοστό της έκπτωσης της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 

της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά 

ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Γενικοί όροι 

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την 

εταιρεία, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106 του ν. 4412/16 όπως 

ισχύει) και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 

Σύμβαση 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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• Ισχύς σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 30/04/23, και για την προμήθεια καυσίμου κίνησης, για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της 

σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης της σύμβασης. 

• Τόπος - Χρόνος παράδοσης –παραλαβή για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές του κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. θα γίνεται από τα 

βυτιοφόρα οχήματα του Προμηθευτή, τμηματικά και στην ποσότητα που παραγγέλνει ο Φορέας. Είναι στην 

αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την 

παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Η παραγγελθείσα ποσότητα θα πρέπει να παραδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (σε 

εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), έπειτα από την παραγγελία της Υπηρεσίας του Ν.Α.Τ.. Η παραλαβή της 

παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ν.Α.Τ. 

μεταξύ 07:00–13:00. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα 

πραγματοποιείται από την ετήσια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η  οποία  ελέγχει  την  διαδικασία  παράδοσης  

του  πετρελαίου  θέρμανσης (παρουσία του Προμηθευτή) από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές του 

κτιρίου του Ν.Α.Τ., συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Γραμματείας και Επιμελητείας της Δ/νσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ν.Α.Τ.. 

 Η  Τριμελής  Επιτροπή  Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους 

ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και χημικό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

Επισημαίνεται  πως  σε  περίπτωση  διαπίστωσης  απόκλισης,  ο  Προμηθευτής  έχει  την  υποχρέωση άμεσης   

αντικατάστασης   με   δικά   του   έξοδα   κάθε   ποσότητας   που   δεν   ανταποκρίνεται   στις προδιαγραφές. 

• Τρόπος Πληρωμής για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται στο 100% κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και εφόσον τηρούνται τα εξής: 

Με κάθε παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής και ακολούθως το τιμολόγιο, 

σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και την υπογραφείσα σύμβαση. Στο 

τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του Δελτίου Επισκόπησης Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Αττικής, η προσφερόμενη έκπτωση, 

σύμφωνα με την προσφορά του  Προμηθευτή  και  την  υπογραφείσα  σύμβαση,  καθώς  και  η  τελική  αξία  

μετά  την  έκπτωση.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων, να επισυνάπτει τα 

ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων που  αντιστοιχούν  στο  πετρέλαιο  θέρμανσης  για  τον  συγκεκριμένο  Νομό (Αττικής)  όπου  
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βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας του Ν.Α.Τ., κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης). 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές, μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο 100% της αξίας  της  τμηματικής  

παράδοσης,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  και  τη  σύνταξη  του  σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο όνομα του Προμηθευτή. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  πραγματοποιείται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες 

Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Τόπος - Χρόνος παράδοσης-παραλαβή για τα καύσιμα κίνησης 

Η τροφοδοσία καυσίμων κίνησης για τα δύο (2) οχήματα της Υπηρεσίας θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του 

Προμηθευτή, οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση το πολύ έως δέκα (10) χλμ από την έδρα της  Υπηρεσίας. 

Ο χρόνος τροφοδοσίας θα επιλέγεται κάθε φορά από την Υπηρεσία του Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

Για όλα τα έκτακτα περιστατικά, ακόμη και αν λαμβάνουν χώρα σε επίσημες αργίες, η παράδοση καυσίμων 

κίνησης θα είναι απρόσκοπτη και θα λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, εφόσον απαιτείται. 

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την ετήσια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

συνεπικουρούμενη   από τον   εκάστοτε οδηγό -υπάλληλο ΝΑΤ-  των  υπηρεσιακών οχημάτων της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό -

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης υλικών) σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

• Τρόπος Πληρωμής για τα καύσιμα κίνησης 

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται στο 100% του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής κάθε τμηματικής παράδοσης από την 

αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, συνεπικουρούμενη από τον εκάστοτε οδηγό   - 

υπάλληλο ΝΑΤ - των  υπηρεσιακών οχημάτων της Υπηρεσίας  και εφόσον τηρούνται τα εξής: 

Με κάθε παράδοση του καυσίμου κίνησης, θα εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με την υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και την υπογραφείσα σύμβαση. Στο τιμολόγιο  θα  αναγράφεται  η  

ποσότητα  και  το  είδος  του  καυσίμου  κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη),  η  τιμή  του  Δελτίου Επισκόπησης   

Τιμών   Υγρών   Καυσίμων   του   Τμήματος   Παρατηρητηρίων   Τιμών   της   Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Αττικής, η 

προσφερόμενη έκπτωση σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή και  την  υπογραφείσα  σύμβαση,  

καθώς  και  η  τελική  αξία  μετά  την  έκπτωση.  Ο  Προμηθευτής υποχρεούται  κατά  την  υποβολή  των  

τιμολογίων  στο Ν.Α.Τ.,  να  επισυνάπτει  τα ημερήσια  δελτία  πιστοποίησης  τιμών  του  Τμήματος  
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Παρατηρητηρίων  Τιμών  του  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αντιστοιχούν στα καύσιμα κίνησης 

για τον Νομό Αττικής όπου βρίσκεται η έδρα της Υπηρεσίας του Ν.Α.Τ., κατά την ημέρα παράδοσης του είδους 

και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (καύσιμο κίνησης). 

 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο 100% της αξίας  της  τμηματικής  

παράδοσης,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  και  τη  σύνταξη  του  σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την 

Δ/νση Οικονομιών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο όνομα του Προμηθευτή. 

 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  πραγματοποιείται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες 

Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ν.Α.Τ. – ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:  Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Φ.Μ.: 090017680   

Δ.Ο.Υ. : A΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις: 

1. Η υπ’ αριθ. 13/Συν. 25η/20-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΕΖ469ΗΞΡ-2Η7) Απόφαση με την οποία το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. αποφάσισε:  

 Την έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #22.096,77#€ πλέον ΦΠΑ 24% για την διενέργεια 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό 

διάστημα από 15/10/22 έως 30/04/23 και καυσίμου κίνησης για ένα (1) έτος. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει 

τον Κ.Α.Ε. 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών»).  Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 09135100-

5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» και CPV: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη».  

2.   Η υπ’ αριθ. 418/14-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011440988 2022-10-18) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ποσού #27.400,00#€ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ν.Α.Τ. του έτους 2022. 

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 

210-4149431 (Τμήμα Προμηθειών) και 210-4149351 (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης).  
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Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ  

 

                              

                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Συν/να: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ           

   Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/23 (πλήρωση των πέντε (5) δεξαμενών του α’ υπογείου και της μίας (1) 

δεξαμενής του 4ου ορόφου του κτιρίου Ν.Α.Τ. επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά) και καυσίμου 

κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) υπηρεσιακών αυτοκινήτων (επιβατικού, 

κλειστού μη ανατρεπόμενου)του Φορέα, για ένα (1) έτος. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν.4412/2016,  όπως  

τροποποιήθηκε  και  ισχύει, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης #22.096,77€#  πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 

#27.400,00€# συμπ/νου του ΦΠΑ, και αναλυτικά ως εξής:  

• πετρέλαιο θέρμανσης δαπάνης 18.064,51€ πλέον ΦΠΑ ή 22.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , 

και 

• καύσιμο κίνησης : αμόλυβδη   βενζίνη   =   δαπάνης   4.032,26   €      πλέον   ΦΠΑ   ή   5.000,00   € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του   

προϋπολογισμού   του   Ν.Α.Τ.   για   το   οικονομικό   έτος   2022. 

Κωδικός Αρχείου Ειδών: Α. Πετρέλαιο Θέρμανσης – CPV 09135100-5, Β. Αμόλυβδη βενζίνη– CPV 09132100-4 

 

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 2 τμήματα ως εξής : 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 1 

 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 
 

 
Λιανική Τιμή 

Λίτρου 
(συμπ/νου 

ΦΠΑ) 

 
 
 
 

Λιανική 
Τιμή 

Λίτρου 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ  

 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ  

 
 

 
1 

ΚΤΙΡΙΟ Ν.Α.Τ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 Τ.Κ. 185 31 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

1,40 1,129031 16.000 18.064,51 22.400,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

  16.000 18.064,51 22.400,00 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)  

έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2 

 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ.-ΚΥΒΙΚΑ-
ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
 
 

 
Λιανική Τιμή 

Λίτρου 
(συμπ/νου 

ΦΠΑ) 

 
 
 
 

Λιανική 
Τιμή 

Λίτρου 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ  

 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ  

 
 

 
1 

Α) ΚΗΟ 4100 – 1587 – ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ – 
ΤΟΥΟΤΑ -  AVENSIS ΕΤΟΥΣ 1999 
Και  
Β) KYH 6046 – 1222 – KΛΕΙΣΤΟ  MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ – FIAT - DOBLO GARGO 
ΕΤΟΥΣ 2003 

2,00 1,612903 2.500 4.032,26 5.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

  2.500 4.032,26 5.000,00 

 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα Τμήμα,  ή για το σύνολο των 

Τμημάτων. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης   αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης (κατά την ημέρα παράδοσης) της 

περιοχής (νομού Αττικής) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του  

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης ΜΟΝΟ για το Πετρέλαιο θέρμανσης δύναται να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. 

 

Η έκπτωση που θα κατακυρωθεί θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν 

παράτασή της. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤ  

 
1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
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Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο 

θέρμανσης. 

Τα  γενικά  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του  πετρελαίου  θέρμανσης  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα  στην  ελληνική  και  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  και  τις  ΚΥΑ  περί  εγκρίσεως  αποφάσεων  του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002/10-10-2003 (ΦΕΚ 1531/Β΄/16-10-2003), 468/2002/20-08- 2003 

(ΦΕΚ 1273/Β΄/05-09-2003), 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β΄/29-02-2012) και 128/2016/28- 

11-2016 (ΦΕΚ 3958/Β΄/09-12-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Ενδεικτικά, η ΚΥΑ 467/2002/10-10-2003 (ΦΕΚ 1531/Β΄/16-10-2003) αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η 

παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο εξωτερικής  

καύσης,  που  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  σε  καυστήρες  εγκαταστάσεων  θέρμανσης, σχεδιασμένους να 

λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 

Ως πετρέλαιο  θέρμανσης  νοείται  μίγμα  υδρογονανθράκων  καθαρό,  διαυγές,  χωρίς  νερό  ή  άλλες  ξένες 

ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα 

κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του   Ανωτάτου   

Χημικού   Συμβουλίου   σε   ποσοστό   6   χιλιοστόγραμμα   ανά   λίτρο   πετρελαίου.   Ο χρωματισμός και η 

ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του 

χρωματισμού κυμαίνεται από ΑSTM No 3 έως ASTM No 5. 

 

1.2. Υποχρεώσεις Προμηθευτή: 
Α) Ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια  λιανικής  

εμπορίας,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Με  τον  όρο  «άδεια  λιανικής εμπορίας» εννοείται η άδεια 

πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει με την τεχνική του προσφορά φωτοαντίγραφο της άδειάς του. 

Επίσης, ο Προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, εφόσον 

αυτό προβλέπεται στην εν λόγω άδεια. 

Β) Ο Προμηθευτής με την τεχνική του προσφορά πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986,  όπου  θα  αναφέρει  ότι  θα  διαθέτει  μεταφορικά  μέσα  για  τη  διανομή  του  πετρελαίου 

θέρμανσης κατά την παραλαβή. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 

πετρελαίου  θέρμανσης,  τότε  στην  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  αναφέρονται  επίσης  ο 

αριθμός,  η  συνολική  χωρητικότητα  και  ο  τόπος  εγκατάστασης  των  δεξαμενών  αποθήκευσης  του 

πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν αναγράφονται στη σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι, στην 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν χρειάζεται δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, θα πρέπει, επίσης, να το 

αιτιολογήσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 

Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναφέρονται οι αριθμοί των βυτιοφόρων οχημάτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, που διαθέτει, καθώς και οι 

αριθμοί κυκλοφορίας των ως άνω βυτιοφόρων οχημάτων. Με τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει επίσης, ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα 

αναφέρει τα διυλιστήρια παρασκευής του πετρελαίου θέρμανσης και τον τόπο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

αυτών.  

2. Ποιοτικός Έλεγχος 

Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  συμφωνία  των  ιδιοτήτων  του  υπό  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης 

διενεργούνται κατά περίπτωση οι παρακάτω έλεγχοι: 

2.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά από τις εκάστοτε Επιτροπές Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

συμφωνίας των ιδιοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διαπιστώνονται οπτικά, σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

2.2. Χημικός Έλεγχος 

Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους εργαστηριακά. Ο χημικός έλεγχος μπορεί να ζητηθεί από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ν.Α.Τ. και η δειγματοληψία, η αποστολή δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας θα γίνονται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 54/2015/12-02-2016 (ΦΕΚ 462/Β΄/24-02-2016). Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί 

παρουσία του Βυτιοφορέα. 





12 

 

 

3. Ειδικοί όροι 

3.1. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική–ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

πετρελαίου θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές του κτιρίου του Ν.Α.Τ.. (στις εκάστοτε 

Επιτροπές Παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε  ποσότητα  

που  δεν  ανταποκρίνεται  στις  προδιαγραφές.  Ο  Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να παραδίδει την 

ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για  μεγαλύτερη  

ποσότητα  και  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  χρηματικό  αντίτιμο  μόνο  για  εκείνη  την ποσότητα που 

παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Το Ν.Α.Τ. δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες 

ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομείνασας ποσότητας που παρέμεινε  στο  βυτιοφόρο  ούτε  

φέρει  οποιαδήποτε  ευθύνη  για  το  περίσσευμα,  το  οποίο  μένει  στην αποκλειστική ευθύνη του 

Προμηθευτή. 

3.2. Η  μεταφορά  του  πετρελαίου  θέρμανσης  στο  κτίριο  του  Ν.Α.Τ.,  θα  γίνεται  με  δαπάνες  και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτήριο και στην ποσότητα που παραγγέλνει το κάθε 

κτήριο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας 

κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. 

3.3. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (Ν.3054/2002- ΦΕΚ 

230/Α΄/02-10-2002 και υπ’ αρ. πρωτ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση- ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και 

διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-2017, όπως ισχύουν). 

 

3.4. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: 

3.4.1. Να  παραδίδεται  η  παραγγελθείσα  ποσότητα  στο κτίριο  το  αργότερο  εντός  τριών  (3) εργάσιμων 

ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από την παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Ν.Α.Τ.. Η παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Ν.Α.Τ. μεταξύ 07:00–13:00μ.μ. 

3.4.2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στα άρθρα 206-209 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

4. Ποσοτικός έλεγχος: 

Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα  από  την  καταγραφή της 

ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου να έχει καταγραφεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται 

το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την 

παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα λεπτών από 

την πλήρωση της δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την 

υπ’ αρ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08- 2017 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 

3080/Β΄/06-09-2017). 

 

5. Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα 

πραγματοποιείται από ετήσια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής,  η  οποία  ελέγχει  την  διαδικασία  παράδοσης  

του  πετρελαίου  θέρμανσης  (παρουσία  του Προμηθευτή) από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές του 

κτιρίου του Ν.Α.Τ., συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Γραμματείας και Επιμελητείας της Δ/νσης Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ν.Α.Τ..  

Αντικείμενο  των  εκάστοτε  Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής είναι: α) Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας από τον Προμηθευτή (Τεχνικές  Προδιαγραφές  3.4),  β)  Ποιοτικός  Έλεγχος  (Τεχνικές  

Προδιαγραφές  2)  και  γ)  Ποσοτικός Έλεγχος (Τεχνικές Προδιαγραφές 4). Η Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής 

συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή 

μακροσκοπικό και χημικό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση άμεσης 

αντικατάστασης με δικά του έξοδα κάθε ποσότητας που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

 

.   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμφωνία επί του συνόλου των Τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται και περιγράφονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤ  
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

NAI 

 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει 

όλα τα ανωτέρω 
NAI 

 

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον 

προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από 
την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς. 
ΝΑΙ 

 

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία πληρούται ή όχι από την Προσφορά. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες/προδιαγραφές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προδιαγραφή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια καύσιμου κίνησης για την 

κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.. 

Το υπό προμήθεια καύσιμο είναι: 

α. Αμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4): Θα χρησιμοποιηθεί στους διαφόρους τύπους 

βενζινοκινητήρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. 

Το είδος και οι αντίστοιχες ποσότητες των υπό προμήθεια καυσίμων καθορίζονται στην Πρόσκληση. 

 

Σχετική Νομοθεσία 

1. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 

501/Β΄/29-02-2012)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας,  στον  τομέα  της  ποιότητας  καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως  

τροποποιήθηκε  με  την  ΚΥΑ  περί  εγκρίσεως  αποφάσεως  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου 

94/2012/03-05-2012  (ΦΕΚ  1507/  Β΄/04-05-2012  και  διόρθ.  σφάλμ.  ΦΕΚ  2075/Β΄/04-07-2012)  και 

ισχύει. 

2. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 147/2015/27-01-2016 (ΦΕΚ 

293/Β΄/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων − αμόλυβδη βενζίνη − απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 
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3. ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β΄/28-12- 2016)  

«Τροποποίηση  της  Απόφασης  ΑΧΣ  316/2010  (ΦΕΚ  501/Β΄/2012)  ‘Προσαρμογή  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 τροποποίηση των άρθρων της 

οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε 

αυτής». 

4. ΚΥΑ  54/2015/12-02-2016  (ΦΕΚ  462/Β΄/24-02-2016)  «Διαδικασίες  δειγματοληψίας,  εξέτασης  και 

γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων». 

5. Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής 

Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 και διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 3080/Β΄/06-09-2017).  

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1.1. Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει να γίνεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα μέσα, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2.1.2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των 

εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων, σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2.2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ– ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Οι  ιδιότητες  της  αμόλυβδης  βενζίνης  (αφορά  όλους  τους  τύπους  οκτανίων)  θα  είναι  αυτές  που 

προβλέπονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: 

 α) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/24-02- 2012)  

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

την  οδηγία  2009/30/Ε.Κ.  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου»,  όπως τροποποιήθηκε  με  

την  ΚΥΑ  περί  εγκρίσεως  αποφάσεως  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/04-05-

2012 και διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 2075/Β΄/04-07-2012) και ισχύει, 

β) ΚΥΑ περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 147/2015/27-01-2016 (ΦΕΚ 

293/Β΄/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων − αμόλυβδη βενζίνη − απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»,  γ) ΚΥΑ 

περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β΄/28-12- 2016)  

«Τροποποίηση  της  Απόφασης  ΑΧΣ  316/2010  (ΦΕΚ  501/Β΄/2012)  ‘Προσαρμογή  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 τροποποίηση των άρθρων της 

οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε 

αυτής». 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Η τροφοδοσία καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Υπηρεσίας θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του 

Προμηθευτή,  οι  οποίες  θα  βρίσκονται  σε  απόσταση  το  πολύ  έως  δέκα  (10)  χλμ  από  την  έδρα  της 

Υπηρεσίας. Ο χρόνος τροφοδοσίας θα επιλέγεται κάθε φορά από την αρμόδια Υπηρεσία του Ν.Α.Τ. σύμφωνα 

με τις ανάγκες της. 

Για  όλα  τα  έκτακτα  περιστατικά,  ακόμη  και  αν  λαμβάνουν  χώρα  σε  επίσημες  αργίες,  η  παράδοση 

καυσίμων  κίνησης  θα  είναι  απρόσκοπτη  και  θα  λαμβάνει  χώρα  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  24ώρου, 

εφόσον απαιτείται. 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα: α) Να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας των 

παραδιδόμενων καυσίμων κίνησης, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις 

τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  σχετική  νομοθεσία,  μετά  από  σχετική  διαδικασία  δειγματοληψίας 

[σύμφωνα με την ΚΥΑ 54/2015/12-02-2016 (ΦΕΚ 462/Β΄/24-02-2016)] και αποστολής δειγμάτων στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο, β) Να διενεργεί έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και 

αδειών του πρατηρίου καυσίμων σχετικά με τη λειτουργία του σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται από τη Πρόσκληση. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ο υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

5.1. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  όρους  των  τεχνικών 

προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

5.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του σύστημα εισροών εκροών σύμφωνα με τον 

Ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/07-08-2009), όπως ισχύει. 

5.3. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων, που διαθέτει. 

5.4. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο πρατηριούχου, τηλέφωνο) των 

πρατηρίων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων. 

5.5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Προμηθευτής θα βεβαιώνει την χιλιομετρική απόσταση της έδρας των  

πρατηρίων  του  από  την  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  οποία  υποβάλλει  προσφορά,  με  σαφή  

αναφορά  των  χιλιομέτρων.  Οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 

έως δέκα (10) χλμ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή Υπηρεσίας. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεπικουρούμενη από τον οδηγό - υπάλληλο 

ΝΑΤ- του εκάστοτε υπηρεσιακού οχήματος (επιβατικού, κλειστού μη ανατρεπόμενου) της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – 

παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –  απόρριψης  υλικών)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  208  του  ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμφωνία επί του συνόλου των Τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται και περιγράφονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
Ν.Α.Τ. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 

NAI 

 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει 

όλα τα ανωτέρω 
NAI 

 

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον 

προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από 
την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς. 
ΝΑΙ 

 

 

                                                 Λοιποί Όροι: 

Οι  αναγραφόμενες  ποσότητες  πετρελαίου  θέρμανσης  και  καύσιμου  κίνησης  στους  συνημμένους 

αντίστοιχους Πίνακες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες  και η κατανάλωση θα γίνεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ν.Α.Τ., ενώ ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από 

το Ν.Α.Τ., σε περίπτωση μη προμήθειας όλων των συμπεριλαμβανομένων στη Σύμβαση ποσοτήτων, εφόσον οι 

ανάγκες δεν επιβάλλουν αυτό. 

Η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και του καύσιμου κίνησης δεν μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη  

προϋπολογισθείσα  δαπάνη,  ανά  Τμήμα,  όπως  αυτή  αναλυτικά  αποτυπώνεται στους συνημμένους στο 

παρόν Πίνακες Πετρελαίου Θέρμανσης και Καύσιμου Κίνησης. 

Σε περίπτωση μεταστέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. σε άλλο κτίριο, ο Προμηθευτής θα έχει την 

υποχρέωση να συνεχίσει την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στο νέο κτίριο σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα και μετά από σχετική ενημέρωσή του από την Υπηρεσία. 

Επίσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει την προμήθεια καυσίμων κίνησης σε νέα οχήματα 

(επιβατικό,  κλειστό μη ανατρεπόμενο -  λόγω  αντικατάστασής τους, κ.λ.π.),  εφόσον  υφίσταται  ανάγκη  από  

τον  Φορέα  και  κατόπιν  έγγραφης  ενημέρωσης  από  την Αναθέτουσα Αρχή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

(Στο πλαίσιο της με Αρ. Πρ. ……………/……-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 

ΕΔΡΑ (ΟΔΟΣ – 

ΑΡΙΘΜΟΣ): 

 

Τ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

 E-MAIL:  

 

                                                 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ 30-04-2023 

 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1 

 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Στην περίπτωση αρνητικού 

ποσοστού έκπτωσης, να αναφερθεί η φράση “ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ” 

 

 
 

 
1 

ΚΤΙΡΙΟ Ν.Α.Τ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 Τ.Κ. 185 31 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

  

 

Ημερομηνία……………………………. 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα )- Υπογραφή 
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   ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2 

 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ.-ΚΥΒΙΚΑ-
ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 
 

 
1 

Α) ΚΗΟ 4100 – 1.587 – ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ – 
ΤΟΥΟΤΑ - AVENSIS ΕΤΟΥΣ 1999 
Και  
Β) KYH 6046 – 1.222 – KΛΕΙΣΤΟ  MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ – FIAT - DOBLO GARGO 
ΕΤΟΥΣ 2003 

  

 

 

Ημερομηνία……………………………. 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα )- Υπογραφή 

 






