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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail.:

Κοντοπούλου Δέσποινα
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360506
dkontopoulou@naxoshospital.gr

ΠΡΟΣ:
    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.925,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:

Α.  Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως: 

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 
13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την 
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

6. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 
143/Α/2014),28.06.2014

7. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.
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8. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 
προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-
6-18 και ισχύει.

9. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού 
του Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-
2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

10. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-
2020) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, 
ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.

11. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και 
πράξεων, με  δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη 
Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από 
την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

12. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και 
ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε 
Πειραιώς και Αιγαίου

13. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή 
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & 
ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

Β.  Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 7706/30-09-2022 πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου του 
Τεχνικού Τμήματος – Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με ΑΔΑΜ: 22REQ011429492. 

2. Την υπ’ αριθμ. 472/2022 απόφαση (με ΑΔΑ: 6ΧΘΒ469070-ΜΝ9) του Δ.Σ. των 
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν. -Κ.Υ. Νάξου περί έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος, σκοπιμότητας, τρόπου χρηματοδότησης, δαπάνης, 
διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών.

3. Την υπ.’αριθμ.: 447/17-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
ΩΥΧ5469Η2Ο-7ΡΕ.
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, 

μέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.925,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει 
στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει οικονομική 
προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της παρούσας 
πρόσκλησης για την ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) για 
τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς που θα δοθεί θα είναι το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης ( 3% ) 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη διαμορφούμενη μέση ημερήσια τιμή πώλησης των ειδών 
στο Νομό Κυκλάδων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κυκλάδων κατά την ημέρα 
παράδοσης.  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που 
περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 
θέρμανσης και κίνησης), για τις ανάγκες του Γ.Ν - Κ.Υ Νάξου, όπως παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα, με δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, χωρίς όμως υπέρβαση του συνολικού ποσού της σύμβασης ήτοι 29.925,00€ με 
ΦΠΑ.:

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 17.500 lit

2 Πετρέλαιο κίνησης 3.000 lit

 

Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (29.925,00€), συμπ. ΦΠΑ24%.
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Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
1 CPV: 09100000-0 Καύσιμα

Τεχνικές προδιαγραφές:

I. ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την ετήσια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
και κίνησης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας 
με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που 
τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου 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.

Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Η Κ.Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β/1-3-1978) : Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 
49073/14-10-75 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, 
Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας «περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων 
πετρελαίου Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων».

2. Η Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β’/16-7-1996) : Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης

πετρελαίου θέρμανσης.

3. Η Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β’/5-5-1994) : Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου

κίνησης.

4. Η Κ.Υ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β’/3-4-1984) : Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών

διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερού.

5. Η Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β’/26-8-1992) : Μέτρα για τον περιορισμό της

εκπομπής αερίων και σωματιδίων.

6. Η Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β’/11-4-2001) : Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι

ελέγχου

7. Η Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
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πετρελαίου θέρμανσης.

8. Η Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β’/5-9-2003) : Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης

πετρελαίου θέρμανσης.

9. Η Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993) : Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως.

10. Η Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991) : Μέτρα για τον περιορισμό των

εκπομπών αερίων και σωματιδίων.

11. Η Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996) : Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της

οδηγίας 96/1/ΕΟΚ.

Για όλα τα είδη καυσίμων θα ισχύουν και τα κάτωθι :

 Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β’/23-1-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων 
για την προστασία του περιβάλλοντος.

 Η Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β’/9-9-2004) : Τροποποίηση της Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφασης

II. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

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 Ανωτάτου 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 1,2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι Ελέγχου

Ελάχιστο Μέγιστο

Δείκτης κετανίου 46,0 EN ISO 4264
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Πυκνότητα (15οC) Kg/m3 820 845

EN ISO 3675

EN ISO

12185/1996

Σημείο ανάφλεξης OC 55 - EN ISO 22719

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 - 24
EN ISO

12937/1996

Διάβρωση χάλκινου 
ελάσματος

Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην Οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205

Αιωρούμενα σωματίδια mg/Kg - 24 EN ISO 12662

Λιπαντικότητα.

Διορθωμένη διάμετρος 
φθοράς σφαιριδίου 
(wsd1.4) στους 60°C

μm - 460 EN ISO 12156-1

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104

Απόσταξη:

Απόσταγμα στους 250οC
%(v/v) - 65 EN ISO 3405/1998

Απόσταγμα στους 350οC %(v/v) 85 - EN ISO 3405/1998

Απόσταγμα 95% (v/v) - 360
EN ISO 3405/1998

(γ)

 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 
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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 
διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της 
προσθήκης βελτιωτικών.

 Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% 
και 90% (v/v).

 Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) 
Κατηγορία C 
(β)

Μέθοδος 
Ελέγχου

Θερμοκρασία 
απόφραξης

Ψυχρού φίλτρου,C.F.P.P. 
(Cold Filter Plugging

Point) (α)

OC +5 -5 EN 116

o 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.

o 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.
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.

III. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 
εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 
Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης 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 Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
του πετρελαίου θερμάνσεως». 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.
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Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 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 ASTM No 3 έως 
ASTM No5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα

σύμφωνα με την απόφαση 467/2002. παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 3,4:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι Ελέγχου

Ελάχιστο Μέγιστο

Δείκτης κετανίου 40,0 EN ISO 4264

Πυκνότητα (15οC) Kg/m3 Να αναφέρεται

EN ISO 3675

EN ISO

12185/1996

Σημείο ανάφλεξης OC 55 - EN ISO 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα 
(επί 10% υπολείμματος

απόσταξης)

%m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370

Τέφρα %m/m - 0,02 EN ISO 6245

Νερό και απόστημα %(v/v) - 0,10 ASTM D1796

Διάβρωση χάλκινου 
ελάσματος (3 ώρες)

Κλάση 3 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο %m/m - 0,20

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s - 6,00 EN ISO 3104
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Απόσταγμα στους 350οC %(v/v) 85 - EN ISO 3405/1998

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι Ελέγχου

Κατηγορία Α Κατηγορία C

Θερμοκρασία 
απόφραξης

Ψυχρού φίλτρου,C.F.P.P. 
(Cold Filter Plugging

Point) (α)

OC - -5 EN 116

Σημείο ροής OC 0 -9

ASTM D97 

ASTM D 5950 

ISO 3016 

1. 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.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης 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 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, 
όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

 Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον προμηθευτή, 
κατόπιν ειδοποίησης του από τον υπεύθυνο του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. Η παραλαβή θα γίνεται 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, η οποία είναι και 
υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο υπεύθυνος καθορίζει τις ποσότητες που 
θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο, καθώς και την σειρά πλήρωσης των δεξαμενών.

 Χρόνος παράδοσης ορίζεται οι δύο ημέρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και 
αποστολής δελτίου παραγγελίας.

 Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν 
συνεννοήσεως. 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και 
καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ).

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

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, της νόμιμης εκπροσώπησης 
παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014 (Α’74)

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

α.  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 
και 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. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ 
του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

https://www.naxoshospital.gr/
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β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Βάσει του 
άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

δ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.



12

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει επιπλέον να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (Άδεια 
εμπορίας καυσίμων).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, καθώς και επικυρωμένο Πρωτόκολλο 
Ογκομέτρησης των βυτιοφόρων που θα χρησιμοποιηθούν.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων.

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του 
πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αφορούν όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο 
προμηθευτής για τα οποία ισχύουν όσα ρητά ορίζονται στο Άρθρο 289 της Αγορανομικής 
Διάταξης 7 /2009.

Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα 
τεχνικά στοιχεία.

Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.

      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες.
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6.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και συγκεκριμένα η κατακύρωση θα γίνει με ελάχιστο 
ποσοστό έκπτωσης (3%) σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη διαμορφούμενη μέση ημερήσια 
τιμή πώλησης των ειδών στο Νομό Κυκλάδων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο 
τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό 
Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδοσης.  

θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στη διαμορφούμενη μέση ημερήσια τιμή πώλησης των ειδών στο Νομό Κυκλάδων, όπως 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδοσης.  

Οι  προσφορές αποστέλλονται στο email: info@naxoshospital.gov.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 22/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00 μμ. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του 
ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                              κ.α.α

                                         ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

mailto:info@naxoshospital.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ)

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

FAX:

MAIL:

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και 
κίνησης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με την πρόσκληση, σας υποβάλλουμε 
την ακόλουθη προσφορά:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

Α/Α
 ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΣΥΝΤ 

ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ lit ………………. …………..€ ……………€

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ lit ………………. …………..€ ……………€



Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φραγκίσκου Μαρίνα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου


	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADA: AΔA: 66ΒΠ469Η2Ο-ΒΤΝ
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC011624055
	Protocol: Νάξος, 17/11/2022
Α. Π.: 9372
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2022-11-17T15:13:52+0200




