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ΜΔΛΔΣΗ  
 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 

  

 

 

 

 

 
 

Πξνϋπνινγηζκόο  δαπάλεο            : 58.836,35 Δπξώ 

Φ.Π.Α.  24%                                       : 14.120,72  Δπξώ  

ύλνιν                                              :  72.957,07 Δπξώ 

 
 
 

                                                
 
 
 
 
  
 
 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΙΜΩΝ 

 

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 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο. Η κειέηε αθνξά πξνκήζεηα 
πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, ε πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ 
δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
(άξζξν 209).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5,22 ηνπ λφκνπ 1069/1980 . 

 Σνπ λφκνπ 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ λφκνπ 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», άξζξα 222-238. 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

 Σεο ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη 
εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 Σνπ λφκνπ 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη ινηπέο 

 ξπζκίζεηο». 

 Σεο κε αξηζκφ 100/2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ ΠΑΡΟΤ πεξί 
έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
 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, Μεηνδφηεο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλαδεηθλχνληαη νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα 
πξνζθέξνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο, ζε αθέξαηεο κνλάδεο 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 Ννκφο Κπθιάδσλ, Γήκνο Πάξνπ, ηελ εθάζηνηε εκέξα 
έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δειηίνπ απνζηνιήο. 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019   ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ είλαη εγγεγξακκέλεο νη ζρεηηθέο     
πηζηψζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ. 

 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 58.836,35€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.  θαη ζα 
βαξχλεη γηα ην έηνο 2019 ηνπο  Κ.Α.: 

- 62.98.03 (ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ) θαη CPV 09135100-5 κε πνζφ 43,58€,  
-64.00.00(ΔΞΟΓΑ ΚΙΝΗΗ) θαη CPV 09134100-8 κε πνζφ 979,47€  
-64.00.01(ΔΞΟΓΑ ΚΙΝΗΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ) θαη CPV 09132100-4 κε πνζφ 2.199,35€ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαζψο θαη ηνλ Κ.Α. 54.00.02 θαη ηίηιν «ΦΠΑ Γαπαλψλ – 
Δμφδσλ» κε πνζφ 773,38€ . Σν ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 
Κ.Α. ηνπ έηνπο 2020. 

 

Πάξνο,  Ινύιηνο  2019 

Ο ζπληάμαο 
 

Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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                   Πξνκήζεηα Καπζίκωλ 

                             

                   Αξηζκόο Μειέηεο: 97/2019 
  

 

 

 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

α/α Πεξηγξαθή 
Πνζόηεηα 

(lt) 

Δλδεηθηηθή 

Σηκή (€) 

πλνιηθή 

Σηκή (€) 

1 
Πεηξέιαην DIESEL θίλεζεο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, CPV: 09134100-8 

35385 1.300 46.000,50 

2 
Ακφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο,    CPV: 09132100-4 

7804 1.512 11.799,65 

3 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο,   CPV: 09135100-5 

1100 0,942 1.036,20 

      ύλνιν 58.836,35 

 
 

 
Φ.Π.Α. 24% 14.120,72 

 

 
 

Γεληθό 

ύλνιν 
72.957,07 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ ΙΟΤΛΙΟ 2019 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

  Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

Νηθόιανο Καξακαλέο 

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Γ.Δ.Τ.Α.Π. 
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Πξνκήζεηα θαπζίκωλ  

 
 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ 

 
  

 
  

 
  

Αξηζκόο Μειέηεο: 97/2019 

 
   

 
   

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

α/α Πεξηγξαθή Πνζόηεηα(lt) 
Πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο 

Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο* (%) 

1 Πεηξέιαην DIESEL θίλεζεο 35.385   

2 Ακφιπβδε βελδίλε 7.804   

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.100   

    
* Δίλαη ηα πνζνζηά έθπησζεο, ζε αθέξαηεο κνλάδεο 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, Ννκφο Κπθιάδσλ, Γήκνο Πάξνπ, ηελ εθάζηνηε εκέξα έθδνζεο ηνπ  

αληίζηνηρνπ δειηίνπ απνζηνιήο, ζχκθσλα θαη κε ηε  ππ΄ αξηζκ. 73/2018 κειέηε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ. 

    

    

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
   

 
   

ΠΑΡΟ, …./…./……… (εκεξνκελία) 

  
     

             Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ  

 

 

 

       (θξαγίδα- Τπνγξαθή) 
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Δ Ι Γ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  
 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   
 
 

 

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 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο. Η κειέηε αθνξά πξνκήζεηα 
πνιπεηνχο ππνρξέσζεο. 
 

 

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 Α΄/2016. 
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. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
γ. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
δ. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
ε. Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

 

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 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 Ν. 4412/16 θαη λα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 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 Ν. 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 

 
Ωο εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο νινθιεξψζεη  ηελ 

πξνκήζεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Καηά ηελ παξάδνζε ζα ζπληαρζεί θαη απιφ 
πξσηφθνιιν πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο πνζνηηθήο 
παξαιαβήο. Μεηά ηελ παξαιαβή ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 
ηεο παξνχζαο. 
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            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 ηνπ θαπζίκνπ 
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 ζπκκνξθωζεί πξνο ηηο παξαπάλω ππνρξεώζεηο ηνπ κέζα ζηελ 

νξηδόκελε από ηελ ηερληθή ππεξεζία πξνζεζκία, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνύηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε 

απηώλ ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν γηα ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ζπκθέξνληα απηήο ηξόπν.                                                                       
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 Ν. 
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 ακνηβήο ζα γίλεη κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν, αθνχ ειεγρζνχλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο απφ ηελ ππεξεζία επηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ λνκνχ Κπθιάδσλ. 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 
 

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 πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 16ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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 Άξζξν 17ν: Υξόλνη θαη ηόπνη παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 
Οη παξαδφζεηο θαη νη παξαιαβέο αληίζηνηρα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλνληαη: 
α) ηεο κελ ακφιπβδεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ DIESEL θίλεζεο, ζηα πξαηήξηα ή άιιεο 

αζθαιείο θαη λφκηκεο εγθαηαζηάζεηο (βπηία θαπζίκσλ, θ.ι.π.) ηνπ αλαδφρνπ, 
β) ηνπ 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 ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο.  

 

  

Άξζξν 18ν : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
 

 Οη πην θάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ,πνιπεηνχο δηάξθεηαο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο. 

 Η πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ ζα είλαη εθείλε ησλ πξντφλησλ ησλ Διιεληθψλ Κξαηηθψλ 
Γηπιηζηεξίσλ (Αζπξνπχξγνπ θ.ι.π.) θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη απφ 
ην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ άιισλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 
 

1. Πεηξέιαην (DIESEL) θίλεζεο 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 332/Β/11-02-2004  θαη ΦΔΚ 410/Β/11-04-2001 νη απαηηνχκελεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο είλαη:  
 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
ΟΡΙΑ 

Min. Max. 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C, Kgr/m

3 
- 845 

εκείν αλάθιεμεο, 
ν
C 55  

CFPP, 
ν
C   

απφ 1/10 εσο 31/3  -5 

απφ 1/4εσο 30/9  5 

Νεξφ, ppm  200 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα, mg/Kg  24 

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα, % θ.β. (ζε ππφιεηκκα 10%)  0,30 

Σέθξα, % θ.β.  0,01 

ηνηρεία απνζηάμεσο, % θ.ν.   

απφζηαγκα ζηνπο 250 
ν
C  65 

απφζηαγκα ζηνπο 350 
ν
C 85  

ην 95% λα έρεη απνζηάμεη ζηνπο  360 

Ιμψδεο ζηνπο 40 
ν
C, cst 2,00 4,50 

Θείν (S) mg/Kg  
(γεσγξαθηθή δηαζπνξά πεηξειαίνπ θίλεζεο κε ζείν max 
ppm) 

- 50 
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Ληπαληηθφηεηα, δηάκεηξνο θζνξάο ζθαηξηδίνπ (wsd 1.4) 
ζηνπο 60 

ν
C, ζε κm 

 460 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο, θιάζε 1 

Αξηζκφο θεηάληνπ  51 - 

Γείθηεο θεηαλίνπ 46  

Αληνρή ζηελ νμείδσζε, gr/m
3
  25 

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο % θ.β.   11 

 
 
 
 
 

2. Ακόιπβδε βελδίλε 

 
χκθσλα κε ην ΦΔΚ 332/11-02-2004 , ΦΔΚ 410/B/11-04-2001 ,  ΦΔΚ 1730/Β/27-12-2001 , 
ΑΥ 356/2000 νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη:  
 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΜΟΝΑΓΔ 
ΑΜΟΛΤΒΓΗ 

95 RON 

ΑΜΟΛΤΒΓΗ 

98 -100 RON 

Υξψκα  Φπζηθφ Φπζηθφ 

Ιρλεζέηεο : Κηληδαξίλε mg/l 3 Όρη 

Αξηζκφο Οθηαλίσλ 
RΟΝ 

 Min 95 Min 98 

Αξηζκφο Οθηαλίσλ 
MΟΝ 

 Min 85 Min 86 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C 

Kgr/m
3
 720-775 720-790 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ 
ειάζκαηνο 

Κιάζε 1 1 

Αληνρή ζηελ 
νμείδσζε 

Λεπηά Min 360 Min 360 

Κνκηψδε mg/100ml Max 5 Max 5 

Σάζε αηκψλ (RVP)    

απφ 01/05 εσο 30/09 kPa Max60 Max60 

απφ 1/10 έσο 30/4 kPa 50-80 50-80 

Απφζηαγκα ζηνπο 70 
o
C 

   

απφ 1/10 έσο 30/4 % θ.ν. 22-50 10-50 

απφ 01/05 εσο 30/09 % θ.ν. 20-48 10-48 

Απφζηαγκα ζηνπο 
100 

o
C 

% θ.ν. Min46 Min46 

Απφζηαγκα ζηνπο 
150 

o
C 

% θ.ν. Min 75 Min 75 

Σειηθφ ζεκείν 
απφζηαμεο 

ν
C 
 
 

Max 210 Max 210 

Τπφιεηκκα 
απφζηαμεο 

% θ.ν. Max 2 Max 2 

Γείθηεο αηκφθξαμεο 
(VLI) (κφλν γηα 

Απξίιην θαη 
 Max 1050 Max 1050 
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Οθηψβξην) 

Θείν Mg/Kg Max 50 Max 50 

Μφιπβδνο gr/lt Max 0,005 Max 0,005 

Παξάγσγα 
θσζθφξνπ 

 Απαγνξεχνληαη Απαγνξεχνληαη 

Αξσκαηηθά % θ.ν. Max 35 Max 35 

Βελδφιην % θ.ν. Max 1 Max 1 

Οιεθίλεο % θ.ν. Max 18 Max 18 

Πεξηεθηηθφηεηα εηδηθνχ 
πξνζζέηνπ ζε θάιην 

Mg/Kg - - 

Οιηθφ Ομπγφλν % θ.β. Max 2,7 Max 2,7 

Μεζαλφιε % θ.ν. Max 3 Max 3 

Αηζαλφιε % θ.ν. Max 5 Max 5 

Ιζνπξνππιηθή 
αιθφνιε 

% θ.ν. Max 10 Max 10 

Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή 
αιθφνιε 

% θ.ν. Max 7 Max 7 

Ιζνβνπηπιηθή αιθνφιε % θ.ν. Max 10 Max 10 

Αηζέξεο, κε 5 ή 
πεξηζζφηεξα άηνκα 

άλζξαθα 
(πεξηιακβάλνληαη 

ΜΣΒΔ, ΣΑΜΔ, ΔΣΒΔ) 

% θ.ν. Max 15 Max 15 

Άιιεο νμπγνλνχρεο 
ελψζεηο 

% θ.ν. Max 10 Max 10 

 

3. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 
 
χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1531/16-10-2003  θαη ΦΔΚ 1273/05-09-2003 νη απαηηνχκελεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο είλαη:  
 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
ΟΡΙΑ 

Min. Max. 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C, Kgr/m

3 
Να αλαθέξεηαη 

εκείν αλάθιεμεο, 
ν
C 55  

CFPP, 
ν
C κεγ.   

απφ 1/10 εσο 31/3  -5 

απφ 1/4εσο 30/9  - 

εκείν ξνήο, 
ν
C, κεγ.    

απφ 1/10 εσο 31/3  -9 

απφ 1/4εσο 30/9  0 

Νεξφ θαη ππφζηεκα % θ.ν. κεγ.  0,10 

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα, % θ.β. (ζε ππφιεηκκα 10%)  0,30 

Σέθξα, % θ.β. κεγ  0,02 

Απφζηαγκα ζηνπο 350 
ν
C, % θ.ν. ειαρ. 85  

Ιμψδεο ζηνπο 40 
ν
C, cst  6 

Θείν (S) % θ.β.   - 0,20 

Ληπαληηθφηεηα, δηάκεηξνο θζνξάο ζθαηξηδίνπ (wsd 1.4) 
ζηνπο 60 

ν
C, ζε κm 

 460 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο, δηάξθεηα 3 ψξεο, ASTM 
N

o
 

 3 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΙΜΩΝ 

 

Γείθηεο θεηαλίνπ 40  

Υξψκα  Κφθθηλν (απφ 2008 
ελδέρεηαη νκνην ρξψκα κε 

«θίλεζεο») 

Έληαζε ρξψκαηνο ASTM N
o
 3,0 5,0 

Ιρλεζέηεο : Solvent Yellow 124, mg/lt  6 

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαχζηκα λεφηεξεο ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηνπλ γηα παξάδεηγκα 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.  
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