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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 

αναδόχου με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών,  και 

κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή  ,    και συγκεκριμένα    το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   επί   

τοις εκατό  (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση χονδρική ή λιανική τιμή πώλησης του Υπουργείου  

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ανά λίτρο  κατά την 

ημέρα παράδοσής του, για την «Προμήθεια 19.900  λίτρων  πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών   :   ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής 13.800 λίτρα,  ΚΠΑ2 Σαππών 900 λίτρα,  ΒΝΣ Κομοτηνής 

5.200 λίτρα για τη καταναλωτική περίοδο από 01/01/2017-30/04/2017 του έτους 2017», αρμοδιότητας 

Περ/κής  Δ/νσης  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  και  χωρικής  αρμοδιότητας  Περιφερειακής 

Ενότητας  Ροδόπης,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού  19.900,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και  24676,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  τους   όρους  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τις  Τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 27/03/2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

10.00 π.μ να προσέλθουν στα γραφεία  της ΕΠΑΣ  Κομοτηνής, Χίλια Δέντρα 69100 Κομοτηνή ,  προς  

υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών . 

Πληροφορίες  για  τους  όρους  κ.λ.π.  της  πρόσκλησης  παρέχονται  από  τα  γραφεία  της  Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:30 π.μ – 14.30 μ.μ (Τηλ. 

2510451014 , 2510231685 e-mail :prokav @oaed.gr ). 

                  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

Γ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με  

τη   διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  με  πρόσκληση  για  τη  συλλογή  προσφορών,    και  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  ,   και συγκεκριμένα   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   επί τοις εκατό   

(%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση χονδρική ή λιανική τιμή πώλησης του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  –  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου,  ανά  λίτρο   κατά  την  ημέρα 

παράδοσής του, για την «Προμήθεια  19.900    λίτρων  πετρελαίου θέρμανσης για τις  ανάγκες των 

Υπηρεσιών  :  ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής 13.800  λίτρα,   ΚΠΑ2 Σαππών 900  λίτρα, ΒΝΣ Κομοτηνής 

5.200 λίτρα, για τη καταναλωτική περίοδο από 01/01/2017-30/04/2017 του έτους 2017», αρμοδιότητας 

Περ/κής  Δ/νσης  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  και  χωρικής  αρμοδιότητας  Περιφερειακής 

Ενότητας  Ροδόπης,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού  19.900,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και  24676,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.:2187/22-03-2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡ.ΦΑΚ  

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΔΑ: 

Δ/ΝΣΗ : Περιγιάλι 2-ΚΑΒΑΛΑ
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FAX : 2510229060
EMAIL: prokav@oaed.gr
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ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΕΠΑΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ-69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
27/03/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 Π.Μ

Όροι συμμετοχής 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 27/03/2017 και ώρα 10.00π.μ στα γραφεία της 

ΕΠΑΣ Κομοτηνής, Χίλια Δένδρα 69100 ,Κομοτηνή. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της Πρόσκλησης. 

Α) Νομικό Πλαίσιο 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

       1. Του Ν.4412/2016, του Ν.4257/2014, του Ν.4270/2014,ΠΔ 80/2016 και των άρθρων 40-42 του 

            ΠΔ 173/90

       2.  Της  υπ΄αριθμ  855/18/21-03-2017  απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού για προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση ) με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για  

την προμήθεια  των εγκεκριμένων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης, λόγω του ότι ο διαγωνισμός που 

πρόκειται να διενεργήσει  η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης δεν θα ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της 

Α  Καταναλωτικής  Περιόδου  (30/04/2017)  και  επειδή  οι  Υπηρεσίες  μας   δεν  έχουν   αποθέματα 

πετρελαίου .

B) 1. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής.  

- Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 2.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το  προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%)  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής ή χονδρικής τιμής κατά την ημέρα 

παράδοσης του.

4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί  

της μέσης  λιανικής ή  χονδρικής τιμής.

5. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  θα είναι σταθερό για το σύνολο της προμήθειας καθόλη 

την διάρκεια εκτέλεσής της  και για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

6. Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή και μέρους αυτής και  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  40  και   41  (Π.Δ.  173/90)  προμηθευτές  αναδεικνύονται  «βάσει  της 

προσφερόμενης έκπτωσης επί της τιμής του είδους, για ορισμένο χρονικό διάστημα» .  

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον 

το προσφερόμενο είδος είναι  σύμφωνο με τους όρους της πρόσκλησης,  σε  συνδυασμό με  τις  

λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.
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Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του.

 

8. Η παράδοση του είδους θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισμού. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει την ποσότητα που θα καθορίζεται μετά από έγγραφη ή 

τηλεφωνική ειδοποίηση του Δ/ντή της κάθε μονάδας στον προμηθευτή, δύο (2) ημέρες πριν από 

κάθε παραγγελία.

Ο προμηθευτής υποχρεούται έγκαιρα να παραδίδει και να μεταφέρει το είδος με δικές του δαπάνες και  

δικά του μεταφορικά μέσα στις δεξαμενές των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Η  παραλαβή  θα  γίνεται  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  παράδοσή  του,  από  αρμόδια  επιτροπή 

παραλαβής που ορίζεται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου.    

Κατά  την  παράδοση  ο  προμηθευτής  ή  αντιπρόσωπός  του  θα  υπογράφει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα 

παράδοσης/παραλαβής, όπως και αυτά που έχουν σχέση με τις δειγματοληψίες που θα γίνονται.

Σε περίπτωση άρνησης αυτού θα πρέπει να υπογράφει και να αναφέρεται ρητά η άρνησή του αυτή.  Ο  

προμηθευτής οφείλει  να δίνει  ακριβείς χαρακτηρισμούς του είδους που προσκομίζει  όσον αφορά την 

ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα. 

Τους χαρακτηρισμούς αυτούς το αρμόδιο όργανο θα ελέγχει με βάση το δελτίο παραγγελίας και μπορεί  

να προβεί σε κάθε εξέταση που χρειάζεται και θα υπογράφει μετά από αυτά το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή πρακτικά απόρριψης.

Γ) Παραλαβή τεύχους πρόσκλησης –Παροχή Διευκρινήσεων 

Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  παραλαμβάνει  το  τεύχος  της  πρόσκλησης  από  τα  γραφεία  των 

ανωτέρω  Υπηρεσιών. 

 

Πληροφορίες  για τους όρους κ.λ.π. της πρόσκλησης  παρέχονται από τα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης 

Ανατολ-Μακεδονίας και Θράκης,Τμήμα Προμηθειών, 

κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:30 π.μ -14:30μ.μ. (Τηλ 2510451014 , 2510231685) email:prokav@oaed.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
                                                                        

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Οι  προδιαγραφές  των  καυσίμων  (φυσικά  και  χημικά  χαρακτηριστικά)  καθορίζονται  από  τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη 

με  αυτή  του  πετρελαίου  που  παράγεται  στα  κρατικά  διυλιστήρια  και  προορίζεται  για  κατανάλωση, 

σύμφωνα  με  τους  όρους  που  θέτει  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  τις  εκάστοτε  προδιαγραφές  που 

καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους,  καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 

θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ ,ΚΕΤΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,ΚΠΑ2 

ΣΑΠΠΩΝ,ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 
CPV

09135100-05 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης  

ΚΕΤΕΚ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (13.800 λίτρα)

ΚΠΑ2  ΣΑΠΠΩΝ (900 λίτρα)

ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ( 5.200 λίτρα)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

13.800,00€ για ΚΕΤΕΚ Κομοτηνής
900,00 € για ΚΠΑ2  Σαππών
5.200,00€ για ΒΝΣ Κ ομοτηνής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
Προϋπολογισμός ΟΑΕΔ-έτους 2017
ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και 

την 30/04/2017 .

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 

Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται 

τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, εντός δύο (2) ημερών 

από την εντολή προμήθειας της κάθε  Υπηρεσίας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εντός των αποθηκών –δεξαμενών πετρελαίου 

θέρμανσης που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

παράδοσης του 
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ελέγχου  της  υπ΄αρίθμ.  467/2002  (ΦΕΚ  1531/Β’/16-10-2003)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των 

Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων 

Έργων ως ισχύει.

Η  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  τη  δειγματοληψία  καυσίμων  και  τη  διενέργεια 

χημικού ελέγχου από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία  

των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης. 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια για εμπορία πετρελαίου θέρμανσης ενώ 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.

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

Πετρελαίου Θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων των Υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ (από τις  εκάστοτε  τριμελείς  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. Ο  

Οργανισμός δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε 

άλλο  κόστος  της  εναπομένουσας   ποσότητας  στο  βυτιοφόρο,  ούτε  φέρει  οιαδήποτε  ευθύνη  για  το 

περίσσευμα,  το  οποίο  μένει  στην  αποκλειστική  ευθύνη  του  Προμηθευτή.  Η  παράδοση  θα  γίνεται  

τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών εντός  δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο.

3. Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια των Υπηρεσιών του Οργανισμού, θα γίνεται με 

δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτίριο και στην ποσότητα που 

παραγγέλνει το κάθε κτίριο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του  Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 

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

4. Ο  Προμηθευτής  πρέπει να  δηλώσει  αριθμό  φαξ  στο  οποίο  θα  στέλνονται  τα  αιτήματα  από  τις 

αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε Πετρέλαιο 

θέρμανσης. 

 5. Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  εκάστοτε  παραδιδόμενων  ποσοτήτων  πετρελαίου 

θέρμανσης  θα γίνεται  από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα και  ώρα παράδοσης  του Πετρελαίου 

θέρμανσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: 

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

5.1.1 Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο εντός δύο (2) 

εργάσιμων  ημερών (σε  εργάσιμες  για  το  δημόσιο  ημέρες), ύστερα  από  την 

παραγγελία  της  Υπηρεσίας  του  ΟΑΕΔ. Η παράδοση της  παραγγελθείσας  ποσότητας  θα 

διενεργείται  σε  ώρα  που  θα  καθορίζεται  από  την  εκάστοτε  αρμόδια  Υπηρεσία του 

Οργανισμού μεταξύ ……πμ έως …………μμ. 

5.1.2 Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  εκτέλεσης  της  παραγγελίας  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες 

διατάξεις και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.

5.2. Ποιοτικός έλεγχος  :   

6

17PROC005958594 2017-03-22

ΑΔΑ: ΨΡΣΣ4691Ω2-Σ7Χ



   Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις παραλαβές πετρελαίου θέρμανσης και όταν 

δημιουργείται  αμφιβολία  στην  επιτροπή παραλαβής  όσον  αφορά  την  ποιότητα,  προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους, τότε η εκάστοτε 

τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του πετρελαίου 

θέρμανσης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  σχετικές  εγκυκλίους  του  Γενικού  Χημείου  του 

Κράτους και την αποστολή των δειγμάτων στο Γ.Χ.Κ. για καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα 

δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Βυτιοφορέα. 

5.3. Ποσοτικός έλεγχος:

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

καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί 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 το άρθρο 282 της 7/2009 

Αγορανομικής Διάταξης.

  5.4. Σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου/πρωτοκόλλων παραλαβής ή απόρριψης.

                                                 ΚΑΒΑΛΑ  22/03/2017

                      Ο     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   ΤΗΣ   ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

                                                        Γ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
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