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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, δειαδή πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο,
ακφιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ.
Σα θαχζηκα ζα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαησηέξσ, θαζψο ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζνξίδνληαη
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζκίμεηο απφ
λεξφ ή άιιν θαχζηκν.

1.

Πεηξέιαην (DIESEL) θίλεζεο

Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α. 316/2010 (ΦΔΚ Β
501/29.2.2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 76/2016 (ΦΔΚ Β 4217/28.12.2016), φπσο δηνξζψζεθε
κε ην ΦΔΚ 241 Β/2.2.2017, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
(Απνθάζεηο Γ.Υ.Κ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
ΟΡΙΑ(1)
ΙΓΙΟΣΗΣΔ

ΜΟΝΑΓΑ

Καηώηεξν

Μέγηζην

ΜΔΘΟΓΟ
ΓΟΚΙΜΗ (2)

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 5165
ΔΛΟΣ ΔΝ 15195
Αξηζκφο θεηαλίνπ

51,0

Γείθηεο θεηαλίνπ βάζεη
ππνινγηζκνχ

ΔΛΟΣ ΔΝ 16144

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4264

46,0

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 3675
Ππθλφηεηα (ζηνπο 15°C)

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθεο

kg/m³

820,0

845,0

% m/m

-

8,0

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO
12185

ΔΛΟΣ ΔΝ 12916
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ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20846
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20884
Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν

εκείν αλάθιεμεο

Τπφιεηκκα άλζξαθα
(ζε ππφιεηκκα 10% απφζηαμεο)

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα

Πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα

Γηάβξσζε ειάζκαηνο ραιθνχ
(3 ψξεο ζηνπο 50 °C)

mg/kg

°C

% m/m

% m/m

mg/kg

mg/kg

Καζνξηζκφο
ηηκήο

g/m³
ηαζεξφηεηα ζηελ νμείδσζε

Ληπαληηθή ηθαλφηεηα, δηάκεηξνο ηνπ
δηνξζσκέλνπ ζεκείνπ θζνξάο (wsd 1,4)
ζηνπο 60 °C

Ιμψδεο ζηνπο 40°C

h

µm

mm²/s

-

10,0

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13032

Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014
Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
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Απφζηαμε:

% (v/v)
- % (v/v) αλαθηψκελν ζηνπο 250

Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014

°C,
% (v/v)
- % (v/v) αλαθηψκελν ζηνπο 350
°C,

Βιέπε «Table 1- Generally applicable
requirements and test methods for automotive
diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590
+ΝΑ:2014

°C
360

- 95% (V/V) αλαθηψκελν ζηνπο:
Πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζπιεζηέξεο ιηπαξψλ
νμέσλ (FAME) (3)

% (v/v)

-

7,0

ΔΛΟΣ ΔΝ 14078

εκείωζε: Οη ηδηφηεηεο πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 98/70/ΔΚ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην.

(1)Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο
εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ISO 4259 «Πξνηφληα πεηξειαίνπ – Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο
κεζφδνπο δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελφο (R =
αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην ISO 4259:2006.
(2) Μέζνδνη δνθηκψλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 590 +ΝΑ:2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 590 +ΝΑ:2014 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. ε φζα εμ απηψλ δελ
αλαθέξεηαη ην έηνο εθδφζεσο ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. Δίλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε
νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590 +ΝΑ:2014, εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε λέα
κέζνδνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα θαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην επίπεδν πηζηφηεηαο κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ
αληηθαζηζηά.
(3) Σν FAME ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ζεζπηζκέλε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14214.
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2.

Ακόιπβδε βελδίλε

Γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α. 147/2015/2016 (ΦΔΚ
293 Β/12-02-2016) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη:
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν 3,7% m/m πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο
Παξάκεηξνο (1)

Μνλάδα

Δξεπλεηηθφο αξηζκφο νθηαλίνπ,
RON (3)
Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν
Ππθλφηεηα ζηνπο 15 oC

mg/l

Όξηα (2)
Διάρηζην

Μέγηζην

95,0

-

-

5,0

Βιέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content
of 3,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν

mg/kg

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην

mg/l

-

Αληνρή ζηελ νμείδσζε

Πεξηερφκελα θνκηψδε

10,0

2 (απφ 1/1/2014)

Βιέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014
Βιέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο
(3 ψξεο ζηνπο 50oC)

Βιέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Δκθάληζε απφ νπηηθή παξαηήξεζε
ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο

Βιέπε «Table 1- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 3,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Πεξηεθηηθφηεηα
πδξνγνλαλζξάθσλ ζε

18,0

Οιεθίλεο
% (v/v)

35,0

θαη Αξσκαηηθά
Πεξηεθηηθφηεηα ζε βελδφιην

% (v/v)

-

1,0
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Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν
Ομπγνλνχρεο νπζίεο

% m/m

-

3,7

-

3,0

% (v/v)

- Μεζαλφιε (πξέπεη λα
πξνζηίζεληαη ζηαζεξνπνηεηέο)
- Αηζαλφιε (κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ε
πξνζζήθε ζηαζεξνπνηεηψλ)

-

- Ιζνπξνππιηθή αιθνφιε

-

12.0

-Ιζνβνπηπιηθή αιθνφιε

-

15.0

- Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή αιθνφιε

-

15.0

10.0

- Αηζέξεο κε 5 ή πεξηζζφηεξα
22.0
άηνκα άλζξαθα αλά κφξην
- Άιιεο νμπγνλνχρεο ελψζεηο (4)
15.0
εκείσζε: Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 98/70/ΔΚ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο.
(1) Οη παξάκεηξνη κεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 228: 2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Δίλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε
νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ
228:2014, εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα (νξζφηεηα θαη
πηζηφηεηα) κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά.
(2) Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006
«Πξντφληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο
δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ
κεδελφο (R = αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη
βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006.
(3) πληειεζηήο δηφξζσζεο 0,2 λα αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
RON ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο
2003/17/ΔΚ, 2009/30/ΔΚ θαη 2014/77/ΔΔ
(4) Άιιεο κνλν-αιθνφιεο θαη αηζέξεο κε ηειηθφ ζεκείν δέζεσο πνπ δελ ππεξβαίλεη εθείλν πνπ
αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 228:2014.
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν 2,7% m/m πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο
Παξάκεηξνο (1)

Μνλάδα

Δξεπλεηηθφο αξηζκφο νθηαλίνπ,
RON (3)
Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν

mg/l

Όξηα (2)
Διάρηζην

Μέγηζην

95,0

5,0
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o

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 C

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν

mg/kg

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην

mg/l

-

10,0

2 (απφ 1/1/2014)

Αληνρή ζηελ νμείδσζε

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Πεξηερφκελα θνκηψδε

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3
ψξεο ζηνπο 50oC)

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Δκθάληζε απφ νπηηθή παξαηήξεζε
ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for
unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 %
(m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014

Πεξηεθηηθφηεηα
πδξνγνλαλζξάθσλ ζε

-

Οιεθίλεο

18,0
% (v/v)

-

θαη Αξσκαηηθά

35,0

Πεξηεθηηθφηεηα ζε βελδφιην

% (v/v)

-

1,0

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν

% m/m

-

2,7

Ομπγνλνχρεο νπζίεο

% (v/v)
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- Μεζαλφιε (πξέπεη λα
πξνζηίζεληαη ζηαζεξνπνηεηέο)
- Αηζαλφιε (κπνξεί λα ρξεηάδεηαη

-

3,0

ε πξνζζήθε ζηαζεξνπνηεηψλ)
- Ιζνπξνππιηθή αιθνφιε
-Ιζνβνπηπιηθή αιθνφιε
- Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή αιθνφιε

5,0%
-

- Αηζέξεο κε 5 ή πεξηζζφηεξα
άηνκα άλζξαθα αλά κφξην

-

- Άιιεο νμπγνλνχρεο ελψζεηο (4)

-

Σα πνζνζηά
αλάκημεο θαη φγθν
ππαθνχνπλ ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο
κέγηζηεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε
νμπγφλν 2,7%

εκείσζε: Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 98/70/ΔΚ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο.
(1) Οη παξάκεηξνη κεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 228: 2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Δίλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε
νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ
228:2014, εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα (νξζφηεηα θαη
πηζηφηεηα) κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά.
(2) Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006
«Πξντφληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο
δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ
κεδελφο (R = αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη
βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006.
(3) πληειεζηήο δηφξζσζεο 0,2 λα αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ RON ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο
νδεγίεο 2003/17/ΔΚ, 2009/30/ΔΚ θαη 2014/77/ΔΔ
(4) Άιιεο κνλν-αιθνφιεο θαη αηζέξεο κε ηειηθφ ζεκείν δέζεσο πνπ δελ ππεξβαίλεη εθείλν πνπ
αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 228:2014.

21REQ008218218 2021-03-02

3.

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Φ.Δ.Κ. 1531/Β/2003
θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (Απνθάζεηο Γ.Υ.Κ).

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαχζηκα λεφηεξεο ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηνπλ θαιχηεξεο θπζηθέο ηδηφηεηεο
σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο ή/θαη αλσηέξα ζεξκνγφλν δχλακε – αλαθνξηθά κε ηα εγγεγξακκέλα ζηνπο
παξαπάλσ πίλαθεο – γίλνληαη δεθηά αλ θαη εθφζνλ θαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
σο πξνο ηα φξηα πνπ νξίδνπλ φπσο θαη θάζε πεξηβαιινληηθφ πεξηνξηζκφ σο πξνο ηνπο ξχπνπο πνπ
ελδερνκέλσο ηζρχεη ή κπνξεί λα ηζρχζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άδεηα
θπθινθνξίαο βπηηνθφξνπ νρήκαηνο (Φ.Ι.Υ. ή Φ.Γ.Υ.), ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ γηα ηε κεηαθνξά
ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε δεμακελή δηαλνκήο θαπζίκσλ ηεο
ΓΔΤΑΠ.
Η κειέηε αθνξά πξνκήζεηα πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαη ε πξνκήζεηα ηζρχεη κέρξη
εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο.
Η ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν
βάζεη ηηκήο.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΔΤΗ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΜΔΛΔΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ»
Μεηνδφηεο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλαδεηθλχνληαη νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα
πξνζθέξνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ Μέζσλ Ληαληθψλ Σηκψλ (Μ. Λ. Σ.) ηνπ
πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο, ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αληίζηνηρα,
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην Σκήκα Παξαηεξεηεξίσλ Σηκψλ & Σηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, γηα
ηε λήζν Πάξν Ννκνχ Κπθιάδσλ, Γήκνπ Πάξνπ, ηελ εθάζηνηε εκέξα έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ
δειηίνπ απνζηνιήο.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006.
Η δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 59.053,30€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα
βαξχλεη ηνπο Κ.Α.:


62.98.03 «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» (CPV: 09135100-5) κε πνζφ 1.987,02 €,



64.00.00 «ΔΞΟΓΑ ΚΙΝΗΗ» (CPV: 09134100-8) κε πνζφ 24.749,00€,



64.00.01«ΔΞΟΓΑ ΚΙΝΗΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ» (CPV: 09132100-4) κε πνζφ 11.661,91€,



54.00.02 «ΦΠΑ Γαπαλψλ – Δμφδσλ» κε πνζφ 6.416,64 €



Κ.Α. 63.98.09 θαη ηίηιν «ΦΠΑ Γαπαλψλ – Δμφδσλ κε ΔΚΠ ζηε θνξνινγία» κε πνζφ
2.798,86 €

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2021 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκφ

128/2020 απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Πάξνπ.
Σν ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2022.
Πάξνο, Φεβξνπάξηνο 2021
Ο ζπληάμαο
Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ.
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α

Πεξηγξαθή

Πνζόηεηα (lt)

Δλδεηθηηθή
Σηκή (€)

πλνιηθή
Σηκή (€)

1

Πεηξέιαην DIESEL θίλεζεο, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
(CPV: 09134100-8)

36.300

1,377

49.985,10

3.600

1,666

5.997,60

2.600

1,181

3.070,60

ύλνιν

59.053,30

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό
ύλνιν

14.172,79

2

3

Ακφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
(CPV: 09132100-4)
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
(CPV: 09135100-5)

73.226,09

ΟΛΟΓΡΑΦΩ : Δβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθόζηα είθνζη έμη επξώ θαη ελλέα ιεπηά

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
ΠΑΡΟ Φεβξνπάξηνο 2021

Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Νηθόιανο Καξακαλέο
Μεραλνιόγνο Μερ/θόο
Γεληθόο Γηεπζπληήο Γ.Δ.Τ.Α.Π.

21REQ008218218 2021-03-02
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΔΤΗ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/α

Πεξηγξαθή

1

Πεηξέιαην DIESEL θίλεζεο

2

Ακφιπβδε βελδίλε

3

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Πνζόηεηα(lt)

Πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο
Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο* (%)

* Δίλαη ηα πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ Μέζσλ Ληαληθψλ Σηκψλ (Μ. Λ. Σ.) ηνπ πεηξειαίνπ DIESEL
θίλεζεο, ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κεληαίσο απφ ην Σκήκα
Παξαηεξεηεξίσλ Σηκψλ &Σηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, γηα ηε λήζν Πάξν, Ννκνχ Κπθιάδσλ, Γήκνπ Πάξνπ, ηελ εθάζηνηε εκέξα έθδνζεο ηνπ
αληίζηνηρνπ δειηίνπ απνζηνιήο, ζχκθσλα θαη κε ηε ππ΄ αξηζκ. 05/2021 κειέηε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ.

ΠΑΡΟ, …./…./……… (εκεξνκελία)
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

(θξαγίδα- Τπνγξαθή)
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν πξνκήζεηαο
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, δειαδή πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο,
ακφιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
Πάξνπ.
Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο:
α. Σνπ λφκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
( Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 ηεχρνο Α΄/2016 θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Άξζξν 33 ηνπ 4608/19 (ΦΔΚ 66/25.04.2019 ηεύρνο Α΄), άξζξν 56 ηνπ
4609/19 (ΦΔΚ 67/03.05.2019 ηεχρνο Α΄ θαη άξζξα 43,44,45 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 5201.04.2019
ηεχρνο Α').
β. Σνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α’), φπσο απηέο
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ Ν. 3731/08.
Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
β. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
δ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά-πξνδηαγξαθέο
ε. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ
Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηειέζεωο ηεο πξνκήζεηαο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ηνπ λφκνπ
3463/2006.
Άξζξν 5ν : ύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΠ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο εγγχεζε γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε απηήο.
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Άξζξν 6ν : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
εγγχεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λφκνπ 4412/16 θαη λα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λφκνπ 4412/16. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 7ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
Δάλ ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε είθνζη (20)
εκέξεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο επ’ νλφκαηη ηνπ δηαγσληζκνχ ή δελ
θαηαζέζεη ηε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε
ηζρχεη ην άξζξν 105 παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 4412/16.
Η ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε
θάζε ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ έγηλε ζ’ απηήλ απφ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 8ν : Δπζύλε αλαδόρνπ θαη εγγύεζε ιεηηνπξγίαο
Ο αλάδνρνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο επζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ
ζπκπεθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία
νηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη θαη’ αξρήλ ηδηφηεηεο θαη
ηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθώλ αλωκαιηώλ, δηθαηνύηαη ε
ΓΔΤΑΠ θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζε απηό γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ ή λα δεηήζεη ηελ
κείωζε ηνπ ηηκήκαηνο.
Άξζξν 9ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 10ν : Γαπάλεο αλαδόρνπ. Δπζύλε κέρξη παξαδόζεωο
Όια γεληθά ηα έμνδα κέρξη πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ν
αλάδνρνο επζχλεηαη γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζην είδνο ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ην πέξαο απηήο.
Άξζξν 11ν : Παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή

21REQ008218218 2021-03-02
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΔΤΗ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΜΔΛΔΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ»
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ χκβαζε ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά, ζηελ πνζφηεηα πνπ έρεη δεηεζεί
θαη ζηε ζέζε πνπ ππνδεηθλχεηαη θάζε θνξά απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε ηερληθή
ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνκήζεηαο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηεο.
Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα πνπ ζα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί αλάινγα, ρσξίο θακία ακνηβή, εθφζνλ είλαη δεθηηθά
επαλνξζψζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ.
Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηελ νξηδφκελε
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία πξνζεζκία, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνχηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο
θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηήο
ηξφπν.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο ή κε παξαθξάηεζε πνζνχ απφ ην νθεηιφκελν πνζφ πξνο ηνλ αλάδνρν. Η παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
λφκνπ 4412/2016.
Άξζξν 12ν : Τπέξβαζε πξνζεζκίαο έλαξμεο πξνκήζεηαο
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα
κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζ. 106 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 13ν : Αζέηεζε όξωλ ζύκβαζεο
1.
Η από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ αζέηεζε όξνπ ή όξωλ ηεο ζύκβαζεο, παξέρεη ζηε ΓΔΤΑΠ
ην δηθαίωκα λα ηνλ θεξύμεη έθπηωην ηεο πξνκήζεηαο.
2.
Η έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα:
α) Σελ απώιεηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ ιόγω πνηληθήο ξήηξαο νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ηεο
θαηαηεζεηκέλεο εγγπήζεωο.
β) Σελ ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ λα απνδεκηώζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη
απνζεηηθή ηελ νπνία ζα ππνζηεί από ηε κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 14ν : Σξόπνο πιεξωκήο
Η θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο κε ρξεκαηηθά εληάικαηα ηεο ΓΔΤΑΠ, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην πξσηφθνιιν
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. Σν ζπλνιηθφ πνζφ δε ζα
ππεξβαίλεη ην πνζφ κε ην νπνίν κεηνδφηεζε θαη ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζε απηφ.
Άξζξν 15ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
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Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο
αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή
ηξίησλ.
Άξζξν 16ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 17ν: Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο
Οη παξαδφζεηο θαη νη παξαιαβέο αληίζηνηρα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη:
α) Σεο κελ ακφιπβδεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο, ζηα πξαηήξηα ή άιιεο αζθαιείο
θαη λφκηκεο εγθαηαζηάζεηο (βπηία θαπζίκσλ, θ.ι.π.) ηνπ αλαδφρνπ. Δπηπξφζζεηα, ε παξάδνζε ηνπ
πεηξειαίνπ DIESEL ζα γίλεηαη θαη ζηελ δεμακελή ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π έπεηηα απφ ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζε
ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π.
β) Σνπ δε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηηο θαηά ηφπνπο δεμακελέο θαπζίκσλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ. Οη παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά. Ο
αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη κία (1) εκέξα πξηλ ηελ παξάδνζε γηα ηελ εκέξα θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο
ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο
εκέξαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ, ζηνλ ηφπν παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδνπνίεζε. Σα έμνδα
πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κέρξη ηνπο ηφπνπο παξάδνζεο ζα
επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
ΠΑΡΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2021

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Νηθόιανο Καξακαλέο
Μεραλνιόγνο Μερ/θόο
Γεληθόο Γηεπζπληήο Γ.Δ.Τ.Α.Π.

