
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 
ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ 

 
ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ:58/13-07-2022 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ-

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ 
ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 
ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ ΡΝΛ ΝΘΞΑΞ ΓΖΘ 
ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ  

 
ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 90.938,50€ (κε ΦΞΑ 24%) 

 

 

 

 

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ-ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ  ΘΕΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΘΕΡΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ " 

 

 

CPV: 09132100-4 (Ακόιπβδε βελδίλε) 

09134100-8 (Ξεηξέιαην ληίδει)  

09135100-5 (Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο) 

 

Θ.Α. : 

 

10-

6643.001 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ 

ΡΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΑΠ 

20-

6641.001 

ΞΟΝΚΖΘ. ΘΑΠΚΩΛ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡ. ΓΗΑ ΘΗΛΖΠΖ ΑΞΝΟ/ΟΝ 

25-
6641.001 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 
ΓΟΔΠΖΠ 

30-
6644.001 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΗΛΖΠΖ ΡΩΛ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΑΠ 

70-
6641.002 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΘΗΛΖΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ 
ΚΔΠΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΑΠ 

70-
6644.001 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΙΝΗΞΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΩΛ 
ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΚΝ 

35-
6644.001 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΣΝΟΡΝΘΝΞΡΗΘΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

15-
6643.002 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΗΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖ ΡΝ ΝΘΞΑΞ ΓΖΘ 

 

 
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

 

1. Ρερληθή Έθζεζε 
2. Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο Κειέηεο 
3. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

4. Ππγγξαθή πνρξεώζεωλ 
5. Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Θαπζίκωλ 

 

 

 



 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ 
ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ 

 

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ:58/13-07-
2022 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ-
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ 
ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 
ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ ΡΝΛ ΝΘΞΑΞ 
ΓΖΘ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ  

 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 90.938,50€ (κε ΦΞΑ 24%) 

 
 

 

1.ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

 

Ζ κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε 100 νθηαλίσλ, πεηξέιαην θίλεζεο, 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ θάιπςε αλαγθψλ φινπ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ: 

- ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ 

- ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ  θαζψο θαη ηνπ  θηηξίσλ ηνπ ΟΘΠΑΠ ΓΖΘ  

Οη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ δηακνξθψζεθαλ βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ πνζνηήησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ. 

Ζ πξνζεζκία νινθιήξωζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεωο ηωλ πνζνηήηωλ ηεο αξηζ. 58/13-07-2022 κειέηεο ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηώλ κε δηθαίωκα παξάηαζεο έωο πέληε (5) κήλεο, ρωξίο ππέξβαζε ηωλ 

πξνβιεπνκέλωλ πνζνηήηωλ θαη ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο. 

 

Ζ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ρξφλν θαη ζε πνζφηεηα πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Όιεο νη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο. Γειαδή, θαζψο 

νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ  

ηνπ, είλαη πηζαλφ λα κε ρξεηαζηνχλ λα παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθηηκνχκελεο σο κέγηζηεο 

πνζφηεηεο αλά είδνο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Θέξκνπ  θαη ηνπ Λνκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ κε θαχζηκα θαη ιηπαληηθά αθφκε θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο 

Αξγίεο αλ είλαη γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 

ρεηηθή λνκνζεζία: 

- Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)». 



 

- Αξηζ. 1450/550/1982 (ΦΔΘ 93 ηεχρνο Β΄) «Θαζνξηζκφο θαηαλαιψζεσο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

ησλ Θξαηηθψλ απηνθηλήησλ, Λ.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκψλ θιπ.». 

- ΘΤΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΔΘ 108/04.02.2010 ηεχρνο Β) 

Θαη 

- Δβδνκαδηαίν δειηίν επηζθφπεζεο ηηκψλ θαπζίκσλ γηα ηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ Λνκφ 

Αηησι/λίαο  ηεο  20/06/2022  

 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 

 βάζεη ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ έθπηωζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε 

δηακνξθνχκελεο, κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ακφιπβδεο βελδίλεο 100 νθη., πεηξειαίνπ 

θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησι/λίαο , θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο 

απηψλ. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζα παξακέλεη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. Σν αλσηέξσ πνζφ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη  ην 5%( άξζξν 63 

ηνπ Λ. 4257/14) 

 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο : 

Θ.Α. ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΠΝ € 

10-6643.001 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ ΘΔΡΚΑΛΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΣΧΛ 

ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΑ 

6.000,00 

20-6641.001 ΠΡΟΚΖΘ. ΘΑΤΚΧΛ ΘΑΗ ΙΗΠΑΛΣ. ΓΗΑ ΘΗΛΖΖ ΑΠΟΡ/ΡΟΤ 16.000.00 

25-6641.001 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΤΓΡΔΤΖ 

2.000,00 

30-6644.001 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΘΗΛΖΖ ΣΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ ΣΟΤ 

ΓΖΚΟΤ ΚΑ 

21.000,00 

70-6641.002 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΘΗΛΖΖ ΣΧΛ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΧΛ ΚΔΧΛ 

ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΑ 

13.406,50 

70-6644.001 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΙΟΗΠΔ ΑΛΑΓΘΔ ΣΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΣΟΤ 

ΓΖΚΟΤ ΘΔΡΚΟΤ 

14.000,00 

35-6644.001 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΣΑ ΥΟΡΣΟΘΟΠΣΗΘΑ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ 4.892,00 

15-6643.002 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΓΗΑ ΘΔΡΚΑΛΖ ΣΟΤ ΟΘΠΑΠ ΓΖΘ 13.640,00 

ΠΛΝΙΗΘΑ         90.938,50  
 

                                                                     ΘΔΟΚΝ 20-06-2022 

                                Ζ ΠΛΡΑΜΑΠ                                                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ   
                                                                                     Ν ΑΛΑΞΙ. ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΚΖΚATOΠ  
                                                                                       ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

                      ΘΑΟΑΓΘΝΛΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ                             ΡΠΗΛΗΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ                      

                           ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟ                                       ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 

                   

 

 
 

 

             



 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                   ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ-

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ 

ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ  

ΡΝΛ ΝΘΞΑΞ ΓΖΘ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ                                               

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ: 58/13-07-2022                                                                                    

                                                                                    ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ:  90.938,50€ (κε ΦΞΑ 24%) 

 

2.ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

Οη κέζεο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε αθνξά ηελ εκεξνκελία ζηηο ελφηεηα 

Αηησι/λίαο  είλαη: 

 
 

ΛΝΚΝΠ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 
 

Φ.Ξ.Α. 
Ακόιπβδε 

100  νθη. 

 
Diesel Θίλεζεο 

Diesel 

Θέξκαλζεο 

Θαη’ νίθνλ 

( ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ) 

20-6-2022 θαη πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζηηο 30/4/2022 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 2.105 1.723 1.294 

ΚΔ ΦΠΑ 24% 2.610 2.137 1.605 

 

 

Α/Α 
 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΚΝΛ. 

ΚΔΡΟ. 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

(Lt) 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 
(€) 

ΚΔΟΗΘΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
(€) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
(€) 

 

ΝΚΑΓΑ 1: ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΝΙΒΓΖ 100 νθη. 

1.1 ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ - ΟΥΖΚΑΣΑ ΓΖΚΟΤ ΙΗΣΡΑ   7.100,00 2.105  
14.945,50 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ 1:   7.100,00  14.945,50 

 

ΝΚΑΓΑ 2: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ 

2.2 ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ - ΟΥΖΚΑΣΑ ΓΖΚΟΤ ΙΗΣΡΑ 23.000      1,723  
39.629,00 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ 2: 23.000  39.629.00 

 

ΝΚΑΓΑ 3: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

3.1 ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΘΑΣΑΣΖΚΑ ΙΗΣΡΑ 6.000 1,294 7.764,00 
7.764,00 

3.3 ΟΘΠΑΠ ΓΖΘ ΙΗΣΡΑ 8.500,00 1,294 10.999,00 
10.999,000 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ 3: 14.500,00  18.763,00 

ΓΑΞΑΛΖ (ΒΔΛΕΗΛΖ-ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ) 73.337,50 

ΦΞΑ 24% 17.601,00 

ΠΛΝΙΗΘH ΓΑΞΑΛΖ (ΒΔΛΕΗΛΖΠ-ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ) 90.938,50 

  

 

                                                                

ΘΔΟΚΝ 20-06-2022 

 

                                Ζ ΠΛΡΑΜΑΠ                                                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ   
                                                                                     Ν ΑΛΑΞΙ. ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΚΖΚATOΠ  
                                                                                       ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

                      ΘΑΟΑΓΘΝΛΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ                             ΡΠΗΛΗΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ                      
                           ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟ                                       ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 



 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ 

 

       ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ: 58/13-07-2022                                                                                    

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ-
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ 
ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 
ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ ΡΝΛ ΝΘΞΑΞ 
ΓΖΘ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ 

 
ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 90.938,50 € (κε ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

3.ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

ΓΟΑ ΘΑΠΗΚΑ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά 

δηπιηζηήξηα. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ψζηε λα 

ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Θξάηνπο. 

 
ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ  Λνκηθνχ  ηνπ 

Πξνζψπνπ, ζα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα Διιεληθά Θξαηηθά Γηπιηζηήξηα 

(Αζπξνπχξγνπ θ.ιπ.) θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη απφ ην Αλψηαην Υεκηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ή ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Γεληθά. 

Σα θαχζηκα θίλεζεο θαη ην πξαηήξην ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο παξαθάησ 

δηαηάμεηο θαζψο θαη µε θάζε άιιε ηζρχνπζα λνκνζεζία: 

1. Θ.Τ.Α. 316/2010/12 (ΦΔΘ 501/Β/29-2-2012): «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα 

ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Θ. ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Θ.Τ.Α. 94/2012/12 (ΦΔΘ 

1507/Β/4-5-2012-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΘ 2075/Β/4-7-12). 

2. Θ.Τ.Α. 21523/763/Δ-103/12 (ΦΔΘ 1439/Β/2-5-2012): «Κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

αηκψλ βελδίλεο, ζε ζπκκφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2009/126/ΔΘ «ζρεηηθά µε ηε θάζε ΗΗ 

ηεο αλάθηεζεο αηκψλ βελδίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε 

πξαηήξηα θαπζίκσλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009». (Αθνξά µφλν ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηδηφθηεηα 

πξαηήξηα). 

 
ΔΗΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Θαηά ηελ παξάδνζε ζα εθαξκφδνληαη µε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή νη δηαηάμεηο ηεο Αξηζ. Α2/718/14 

Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΦΔΘ 2090/Β/31-07-2014) «Θσδηθνπνίεζε 

Θαλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Θαλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.)». 
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Δηδηθφηεξα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη αλά είδνο θαπζίκνπ είλαη νη εμήο: 

 
ΝΚΑΓΑ 1. ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΝΙΒΓΖ 100 νθη 

Θα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη : 

α) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΥ 510/2004 (ΦΔΘ 872/2007) «Θαχζηκα Απηνθηλήησλ - Ακφιπβδε 

Βελδίλε - Απαηηήζεηο θαη Κέζνδνη Γνθηκψλ» θαη 

β) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΥ 291/2003 ΦΔΘ 332/2004 ηεχρνο Β’. 

Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΙ.Γ.Α.). ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξφ ή πεηξέιαην. 

           ΝΚΑΓΑ 2. ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ (Diesel) 

Σφζν ην θαχζηκν φζν θαη ηα πξαηήξηα ησλ αλαδφρσλ, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο µε ηελ K.Y.A. 

514/2004/06 (ΦΔΘ 1490/Β/9-10-2006) «Θαχζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 

Κέζνδνη Γνθηκψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Θ.Τ.Α. 460/2009/10 (ΦΔΘ 67/Β/28-1-2010), φπσο απηή 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ' αξηζ. 117/2014/15 (ΦΔΘ 921/Β/21-05-2015). 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο είλαη ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 410/Β/2001 θαη ΦΔΘ 332/Β/2004 

Σφζν ην θαχζηκν φζν θαη ηα κέζα δηαλνκήο ησλ αλαδφρσλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη µε: 

(i) Σελ Θ.Τ.Α. 467/2002/03 (ΦΔΘ 1531/Β/16-10-03): «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο». 

(ii) Σελ Θ.Τ.Α. 468/2002/03 (ΦΔΘ 1273/Β/5-9-03 – Γηνξζ.θαιµ. ζην ΦΔΘ-1630/Β/03): «Γηαδηθαζίεο 

ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο». 

(iii) Σελ Θ.Τ.Α. 96/2014/14 (ΦΔΘ 2136/Β/05-08-2014): Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ 

Οδεγία 2012/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Λνεκβξίνπ 2012 

«γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΘ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

θαπζίκσλ πινίσλ ζε ζείν». 

(iv) Σελ K.Y.A. Α8/48012/5053/12 (ΦΔΘ 3052/Β/18-11-12): «Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο 

βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ιηαληθήο Δκπνξίαο ηνπ 

άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΘ 230/Α΄) θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (Αθνξά 

µφλν ηηο κεηαθνξέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο µε ΗΥ βπηηνθφξα). 

(v) Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο είλαη ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ 496/Β/1993. 

(vi) ΦΔΘ 944/Β/1994 

(vii) ΦΔΘ 570/Β/1996 

(viii) ΦΔΘ 332/Β/2004     

(ix)             

                                                               ΘΔΟΚΝ 20-06-2022 

 

                                Ζ ΠΛΡΑΜΑΠ                                                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ   
                                                                                     Ν ΑΛΑΞΙ. ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΚΖΚATOΠ  
                                                                                       ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

                      ΘΑΟΑΓΘΝΛΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ                             ΡΠΗΛΗΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ                      
                           ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟ                                       ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ 

 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ: 58/13-07-2022                                                                                   

         ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ-

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ ΡΝΛ ΝΘΞΑΞ ΓΖΘ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ 

 

 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ: 90.938,50€ (κε ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

4. ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 
 
 

Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί 

ε πξνκήζεηα θαχζηκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ  θαη ηνπ  Λνκηθνχ  Πξνζψπνπ ηνπ (δηάξθεηαο 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο έσο πέληε (5) κήλεο, ρσξίο ππέξβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ θαη ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο. 

 
Άξζξν 2 - Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ: 

1. Σνλ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

2. Σνλ Λ.3548/07 "Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν 

θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

3. Σνλ Λ.3469/06 "Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". 

4. Σν Λ.3463/06 (ΦΔΘ 114/Α/08.06.2006)"Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ". 

5. Σν άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Λ. 4071/12 "Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θ.ιπ.". 

6. Σνπ άξζξνπ 64 παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13. 

7. Σν Λ 2690/99 "Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Λ. 4250/2014 θαη ηζρχεη. 

8. Σν N.4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/15-9-2011) "χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ". 

9. Σν Λ. 4155/2013 "Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

10. Σνλ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/07.06.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

11. Σελ απφ 12-12-2012 Πξάμε Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 240/Α/12.12.2012), πνπ θπξψζεθε κε ην 

Λ.4111/2013 (ΦΔΘ 18/Α/25.01.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ.4257/2014 (ΦΔΘ 

93/Α/14.04.2014). 
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12. Σελ αξηζ. 11543/ΔΓΘ.3/26-3-13 εγθχθιην ΤΠ.Δ κε ζέκα «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ 

πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ 

Ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.4257/14 "Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ". 

14. Σνλ Λ.3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ..» θαη έσο ηελ εκεξνκελία παχζεσο ηζρχνο ηνπ 31.12.2016. 

15. Σν άξζξν 13 ηνπ Λ.3438/2006 (ΦΔΘ 33/Α/14.2.2006) «χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο 

ηξαηεγηθήο − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

16. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

17. Σελ κε αξηζ. πξση. Π1/542/04-03-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΘΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

18. Σελ παξάγξαθν Ε΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ.4152/13. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 - Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο Αλάδνρνο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

πιελ ηνπ ΦΠΑ. 

 
ΑΟΘΟΝ 4 - Δγγύεζε ζπκκεηνρήο - Δγγπήζεηο θαιήο εθηειέζεωο 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ην ΦΠΑ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην ΦΠΑ. 

 
ΑΟΘΟΝ 5 - Πύκβαζε 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ζα θιεζεί γηα 

ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε ηνλ θάζε θνξέα ήηνη: 

α) ηνλ Γήκν Θέξκνπ 

γ) ηνλ ΟΘΠΑΠ ΓΖΘ 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ 

ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ πνπ θαη απφ 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. 

 
ΑΟΘΟΝ 6 – Ρηκέο πξνζθνξάο-Ξιεξωκέο 

Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε ζηε κέζε δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο επί ηεο αληιίαο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ην εβδνκαδηαίν Γειηίν Δπηζθφπεζεο ηηκψλ θαπζίκσλ, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 

Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ην Λνκφ Αηησι/λίαο, (άξζξν 63 

Λ.4257/2014), είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη 

γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη εθφζνλ ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΛΠΓΓ δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

θαηαιιειφιεηα ησλ θαπζίκσλ. 
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Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα είλαη ηκεκαηηθή ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ ΓΖΚΟΤ, ζα 

εθδίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο, 

ην είδνο, ε πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ εθνδηάζηεθε ην θαχζηκν, ε 

ππεξεζία ζηελ νπνία πξννξίδεηαη 

Ζκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ή κεληαία, ζα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα ηνπ πξνκεζεπηή ηα νπνία ζα επηζπλάπηνπλ ηα 

δειηία απνζηνιήο θάζε ππεξεζίαο ηνπ ΓΖΚΟΤ μερσξηζηά θαη ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα 

δηαθνξεηηθά παξερφκελα είδε θαπζίκνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δειηία απνζηνιήο, δίπια ζα θαίλεηαη ε κέζε 

δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαη ζε δηπιαλή ζηήιε ην ζπκθσλεζέλ πνζνζηφ έθπησζεο 

επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο πψιεζεο θαη είδνπο. 

Ο ΓΖΚΟ θαη ην Λνκηθφ Πξφζσπν ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ην ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 
ΑΟΘΟΝ 7 – Αλωηέξα βία 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν 

ρξφλν, φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα αλσηέξαο βίαο θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη 

θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

 
ΑΟΘΟΝ 8 – Ππκκεηνρή ζην δηαγωληζκό 

Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη δηαθξηηή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο .  

 
ΑΟΘΟΝ 9- Ξαξαιαβή εηδώλ 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 

ΛΠΓΓ, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ πιήξε απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο 

πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο αξκνδίσο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο θαη ην Λνκηθφ Πξφζσπν ηνπ 

Γήκνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά 

ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηψλ ηξφπν. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ κε καθξνζθνπηθφ 

έιεγρν θαη επί ηφπνπ θαηακέηξεζε ησλ πνζνηήησλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 11 ηνπ 

παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 10 – Ξξόθιεζε θζνξώλ 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα 

κεραλήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο 

ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 11 – Ξνηόηεηα πξνζθεξόκελωλ θαπζίκωλ 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. Σα θαχζηκα ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ άιιεο 



 

πξνζκίμεηο, λεξφ θαη θπηηθά. Σνλίδεηαη φηη ν Γήκνο θαη ηα ΛΠΓΓ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνζηέιινπλ 

δείγκαηα ζην Υεκείν ηνπ Θξάηνπο, ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 
ΑΟΘΟΝ 12 - Σξόλνη θαη ηόπνη παξάδνζεο ηωλ θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 

α) Πεηξέιαην θίλεζεο θαη ακφιπβδε βελδίλε 

Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξεζίαο, εληόο ηνπ Γήκνπ, ζηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα απηνχ. Σπρφλ έμνδα πξνεηνηκαζίαο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο ζε πξνθαζνξηζκέλν ηφπν παξάδνζεο ζα 

επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα γηα θάζε είδνο. 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ 

πξφβιεκα γηα ην Γήκν θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πγξψλ θαπζίκσλ. 

β) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Ρν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηηο θαηά ηόπνπο εγθαηαζηάζεηο (ιεβεηνζηάζηα) 

θαη δεμακελέο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο 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. 

 

                                                               ΘΔΟΚΝ 20-06-2022 

 

                                Ζ ΠΛΡΑΜΑΠ                                                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ   
                                                                                     Ν ΑΛΑΞΙ. ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΚΖΚATOΠ  
                                                                                       ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

                      ΘΑΟΑΓΘΝΛΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ                             ΡΠΗΛΗΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ                      
                           ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟ                                       ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                           ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ 

ΛΝΚΝΠ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ                                                                         ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΚΝ                                                                                ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ 

                                                                                                                           ΓΖΚΝ ΘΔΟΚΝ ΘΑΗ ΡΝΛ        

                                                                                                                           ΝΘΞΑΞ ΓΖΘ ΓΗΑ ΔΛΑ ΔΡΝΠ                                                                                                                                          
ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ: 58/13-07-2022                               ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ:  90.938,50€ (κε ΦΞΑ 24%) 

   

 

 

 

 

5. ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΠΗΚΩΛ 

 

Σεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ …………………………………………………………………………………… 

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

µε έδξα η… ……………………………………………… , νδφο ……………………………………………… , αξηζ. …………… 

Σ.Θ.: ……………………   Σει. : ………………………………………   Fax : ………………………………………………………… 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά. Γειψλσ φηη 
απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια ηα αλσηέξσ θαη αλαιακβάλσ ηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδψλ, 
κε ηα αθφινπζα πνζνζηά έθπησζεο: 

 

ΝΚΑΓΑ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ1, 2
 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ 

ΝΚΑΓΑ 1: ΑΚΝΙΒΓΖ 

ΒΔΛΕΗΛΖ 100 ΝΘΡ. 
ΙΗΣΡΑ  ….….. % 

 

ΝΚΑΓΑ 2: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΗΛΖΠΖΠ 

ΙΗΣΡΑ 102.500,00 ….….. % 
 

ΝΚΑΓΑ 3: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

ΙΗΣΡΑ 89.000,00 ….….. % 
 

 

1 Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη δηαθξηηή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο   

2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη γηα φια ηα είδε πνπ πεξηιακβάλεη ε ΟΚΑΓΑ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
2 εκεηψλεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηηο νκάδεο ησλ θαπζίκσλ δελ ζα είλαη επί ησλ 

ελδεηθηηθψλ ηηκψλ ηεο κειέηεο, αιιά επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ηελ 
εκέξα παξάδνζεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ή ησλ Λνκηθνχ  ηνπ Πξνζψπνπ. 

 

Σα πξνζθεξφκελα θαχζηκα είλαη απφ ηελ εηαηξεία : …………………………………………………………………….….… 

Απνδέρνκαη φηη ν Γήκνο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα, ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν 

ε πνηφηεηα, φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Θξάηνπο. 

…………………, ……… / ……… / ……… 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

 

 
Ν Ξξνζθέξωλ 

(ππνγξαθή-ζθξαγίδα) 
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