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2. Κ.Α. 20.6641.03  

3. Κ.Α. 30.6641.03  

  
  

 

 

  
 
                                  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
         Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια  υγρών καυσίµων 

για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

Η προµήθεια  θα περιλαµβάνει: 

1. Πετρέλαιο κίνησης  

2. Βενζίνη αµόλυβδη 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης  

4. Λιπαντικά 

         Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνει  

- στον ∆ήµο Κοµοτηνής και συγκεκριµένα στην Καθαριότητα στην 

ποσότητα που αναφέρεται στον προϋπολογισµό τµηµατικά σε ποσότητες των 

12.000 lt,  ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες καυσίµων θα προµηθεύονται 

τµηµατικά από τους ανάδοχους προµηθευτές επί καθηµερινή βάση.  

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει 

στο ποσό των  69. 519,60€  µε τον Φ.Π.Α.  οι τιµές που  χρησιµοποιήθηκαν 

είναι σύµφωνα µε τις τιµές που αναρτήθηκαν στην σελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας Καταναλωτή (Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας) και συγκεκριµένα στο δελτίου τύπου στις  05-02-2015. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
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∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. :  4. Κ.Α. 10.6643.02  

5. Κ.Α. 20.6641.03  

6. Κ.Α. 30.6641.03  

  
  

 
 
 
 
                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 
   
   
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ   

ποσότητα 
λίτρων  
2015 Ε/Μ 

σύνολο 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ/Μ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

Τεχνική 
υπηρεσία 12.000,00 LT 12.000,00 

0,878 10.536,00 € 

Καθαριότητα 38.000,00 LT 38.000,00 0,878 33.364,00 € 

2 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η ∆ήµος 4.000,00 LT 4.000,00 
 1,106 4.424,00€  

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ήµος 12.000,00 LT 12.000,00 

0,683 8.196,00€ 

            ΣΥΝΟΛΟ 56.520,00 € 

  Φ.Π.Α.  0,23 € 13.018,00 € 
            ΣΥΝΟΛΟ 69.519,60 € 

 
                                                                        
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

                         Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2015 
 

  
 Κοµοτηνή: 05-02-2015 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. :  7. Κ.Α. 10.6643.02  

8. Κ.Α. 20.6641.03  

9. Κ.Α. 30.6641.03  

  
  

 
 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
            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, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 332/11-2-2004. Το 
πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. 
απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’. 

  
2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
     Η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξή της 
µε βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ. Η βενζίνη 
αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 
1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β’. 

 
3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

   Το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό 
διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες , θα είναι σύµφωνη µε 
τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α) και το ΦΕΚ 496/Β/7-7-93. Το 
πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 
1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ . 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  
 

 
ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                         Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
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 Κοµοτηνή: 05-02-2015 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. :  10. Κ.Α. 10.6643.02  

11. Κ.Α. 20.6641.03  

12. Κ.Α. 30.6641.03  

  
  

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο 
 
 Αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε 
προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κοµοτηνής του έτους 2015.  
 
 
Άρθρο 2ο 
 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται: 
Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.- ΕΚΠΟΤΑ 
(υπουργικές αποφάσεις 11389/93),  του Π.∆. 3463/06 «∆ηµοτικός  και Κοινοτικός 
Κώδικας»,  του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών 
Θεµάτων», του Π.∆. 60/2007, του άρθρου 24 του Ν. 2198/94, του άρθρου 83 του  Ν. 
2362/95, του άρθρου 72 περίπτωση δ της παραγράφου 1 του Ν. 3852/2010 καθώς και 
του Π1/7446/147-01-02. 
 
 
Άρθρο 3ο 
 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 



 5

 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο 
διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών προµηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του 
εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 
∆ηµοσίων Έργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή στις 
σχετικές προδιαγραφές.  
 
 
Άρθρο 4ο 
 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
 
 Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του 
αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο όχι 
µικρότερο των 10 δέκα ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ηµερών από 
την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
Άρθρο 5ο 
 
Σύµβαση 
 
 Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α. Η διακήρυξη -  προϋπολογισµός (ενδεικτικός) 
Β. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ. Η τεχνική περιγραφή του έργου 
∆. Το συµφωνητικό 
 
 
Άρθρο 6ο 
 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως 
 
 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας 
είναι 2% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς των Φ.Π.Α.  
 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 
παρ. 2. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. 
 
 



 6

Άρθρο 7ο 
 
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 
 
 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο  8ο  
 
Πληµµελής κατασκευή 
 Εάν κατά την παραλαβή των καυσίµων, αυτά δεν πληρούν τους όρους της 
σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο 9ο 
 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαρτήτως του νόµιµους φόρους , τέλη και 
κρατήσεις που  ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που 
καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας µε απόφασή του, Λόγω Πάσχα 
και Χριστουγέννων, καθώς και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατος 
αδείας. Ο ΦΠΑ και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
Άρθρο 10ο 
 
ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 
Οι ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης θα είναι κάθε 
φορά αυτές που αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής. Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και 
χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις , καθώς και τις 
αποφάσεις του Γ.Χ. του κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των 
Κρατικών ∆ιυλιστηρίων. 
Για το ποιοτικό έλεγχο των καυσίµων ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αποστέλλει 
δείγµατα από την ποσότητα που παραδίδετε, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε 
άλλα εξειδικευµένα εργαστήρια. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων και αναλύσεων δεν 
απαιτείται εκ προτέρων γνωστοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία. Στην περίπτωση όπου 
αποδεδειγµένα κάποια ανάλυση εξειδικευµένο εργαστήριο καταδείξει ότι η ποιότητα 
των παραδιδόµενων καυσίµων υπολείπεται των οριζοµένων προδιαγραφών, έχει το 
δικαίωµα να αρνηθεί να καταβάλει το τίµηµα της παραληφθείσας ποσότητας και να 
ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατα του.  
Προϋπολογιζόµενες ποσότητες α) Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα), β) Βενζίνη αµόλυβδη 
(λίτρα), γ) πετρέλαιο θέρµανση (λίτρα) 
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Άρθρο 11ο 
 
Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή 
 
 Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 
θα συγκροτείται κάθε φορά µε απόφαση της Οικονοµική  Επιτροπής σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από 
την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα 
άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων θα γίνει  σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 
1α του ΕΚΠΟΤΑ, µετά την παραλαβή τους.  
 
Άρθρο 13ο 
 
Τελικός (εξοφλητικός λογαριασµός) 
 
Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. 
  
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  
 

 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                         Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 
 


