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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133  

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.:25313 52448, Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

                  

« Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής,  

με απευθείας ανάθεση για το υπόλοιπο του έτους 2019 » 
 

Εκτιμώμενης Αξίας: 258.144,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

Αριθμός Μελέτης: 29 / 2019 

 

Εκτιμώμενης Αξίας: 258.144,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

320.098,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α ίσο με 61.954,56 €). 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1

. 

  1. Τεχνική Έκθεση 

2

. 

  2. Ενδεικτικός Πίνακας Εκτιμώμενης Αξίας (Συνολικά και Ανά φορέα) 

   3. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3

. 

  4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

   5. Τεχνικά Στοιχεία για κάθε λάδι (Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς) 

   6. Τιμολόγιο – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για υγρά καύσιμα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

         Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, για χρονικό διάστημα περίπου δέκα μηνών (συγκεκριμένα από 

07/03/2019 έως 31/12/2019 ή την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 31-12-2019 (παρ. 7 άρθρο 38 

του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Κομοτηνής, λόγω εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 

προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα οι υπηρεσίες του Δήμου, κατόπιν της από 05-03-2019 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής περί καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης της προμηθεύτριας 

εταιρείας με την οποία υφίστατο σύμβαση για τα έτη 2018-2019. 

 

Η παρούσα προμήθεια  θα περιλαμβάνει τις κάτωθι ομάδες / τμήματα με το αντίστοιχο CPV: 

1) Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται τμηματικά σε ποσότητες των 12.000 lt στη δεξαμενή του 

χώρου του συνεργείου του Δήμου. 

2) Η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίδεται τμηματικά σε καθημερινή βάση στις δεξαμενές των οχημάτων 

του Δήμου. 

3) Το πετρέλαιο θέρμανσης που θα παραδίδεται στις δεξαμενές του Δημαρχείου και των λοιπών 

κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον 

ανάδοχο σε ποιο κτίριο θα παραδώσει την καθορισμένη ποσότητα. 

4) Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας, κατόπιν έγγραφης εντολής. 

5) Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα 

υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. 

6) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη 

ημέρα, κατ’ ελάχιστον. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή, 06 / 03 / 2019 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 

Τμήμα Α΄ - Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8 

Τμήμα Β΄- Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 

Τμήμα Γ΄ -Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 

 

 

« Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής,  

με απευθείας ανάθεση για το υπόλοιπο του έτους 2019» 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( εκτιμώμενη αξία ) 
 

Οι ποσότητες των καυσίμων που αναφέρονται στην μελέτη, μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς να 

υπάρξει αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό (λόγω μεταβολής της τιμής μονάδας των καυσίμων). Ως τιμή 

μονάδας εκκίνησης είδους, για τα καύσιμα, ορίσθηκε ο μέσος όρος τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου 

κίνησης - θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στον Νομό Ροδόπης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006), Σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4 Πράξη 189/2017) για το χρονικό 

διάστημα από 21/02/2019 έως 27/02/2019, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Ροδόπης (Δ/νση Ανάπτυξης 

ΠΕ Ροδόπης, Τμήμα εμπορίου και τουρισμού, αρ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/542/21-02-2019). 

Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του 

δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής και θα αποφασιστεί η απευθείας ανάθεση στον 

προσφέροντα κατά την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, λόγω εκτάκτων αναγκών  : 

 

Ομάδες / Τμήματα Κριτήριο Ανάθεσης 

Α΄ - Πετρέλαιο Κίνησης Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής πώλησης, όπως αυτό 

προκύπτει από τα δελτία επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Υγρών 

Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού. 

  

Δύναται να υποβληθεί και Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, 

σύμφωνα με την πράξη 2404/2015 του VI τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. Το ανωτέρω ποσοστό 

μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει όμως το 5%. 

 

Β΄ - Αμόλυβδη Βενζίνη 

Γ΄ - Πετρέλαιο Θέρμανσης 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ποσότητα 

λίτρων για το 

έτος 2019 

Ε/Μ 
Τιμή Ανά 

Μονάδα 
Δαπάνη 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
40.000,00 LT 1,105 € 44.200,00 € 

Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

130.000,00 LT 1,105 € 143.650,00 € 

              

2 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
7.500,00 LT 1,229 € 9.217,50 € 

Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

18.500,00 LT 1,229 € 22.736,50 € 

              

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Κτίρια του Δήμου 45.000,00 LT 0,852 € 38.340,00 € 

      
Σύνολο Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
258.144,00 € 

      Φ.Π.Α. 24% 61.954,56 € 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
320.098,56 € 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή, 06 / 03 / 2019 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                     

Δ Η Μ Ο Σ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, 

αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς επίσης και λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κομοτηνής και των Ν.Π., Σ.Ε. για όλη τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021. 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 

παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Επίσης: 

α) To 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. 

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται 

τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

I. Σε ότι αφορά στη βενζίνη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

• Η Κ.Υ.Α. 93/1987 (ΦΕΚ 40 Β'/2-2-87) : Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς μόλυβδο. 

• Η Κ.Υ.Α. 1150/1993 (ΦΕΚ 127 Β'/24-2-1994): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης. 

• Η Κ.Υ.Α. 2/2000 (ΦΕΚ 426 Β'/31-3-2000) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 

98/70/ΕΚ. 

• Η Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/11-2-2004) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 

98/70/ΕΚ. 

• Η Κ.Υ.Α. 354/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11- 4-2001): Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 

• Η Κ.Υ.Α. 356/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001) : Τροποποίηση της 985/96 απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON». 

• Η Κ.Υ.Α. 412/92/1992 (ΦΕΚ 403 Β'/19-6-1992): Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζίνης. 

• Η Κ.Υ.Α. 510/2004 (ΦΕΚ 872 Β'/4-6-2007): Υ.Α. 51020042007 - Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

• Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' και β) στη ΑΧΣ 

291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

 

II. Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

• Η Κ.Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/B/1-3-1978) : Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 49073/14-10-75 κοινής 

αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας «περί 

συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων». 

• H K.Y.A. 105/1996 (ΦΕΚ 570 B'/16-7-1996):   Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου 

θέρμανσης. 

• Η Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β'/5-5-1994): Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης. 





Σελίδα 6 από 20 

 

• Η    Κ.Υ.Α.    181053/960/1984   (ΦΕΚ   204    Β'/3-4-1984)    :   Τεχνικές   προδιαγραφές   ανιχνευτών 

διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερού. 

• Η Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β'/26-8-1992) : Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 

σωματιδίων. 

• Η Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001): Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 

• Η Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θέρμανσης. 

• Η Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β'/5-9-2003) : Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου 

θέρμανσης. 

• Η Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β'/7-7-1993) : Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως. 

• Η Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β'/25-7-1991) : Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων και 

σωματιδίων. 

• Η Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β'/18-6-1996) : Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ. 

 

Το Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική απόφαση 

467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' β) στην Υπουργική απόφαση 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 

291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.  

Το Πετρέλαιο Κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπ. απόφαση 514/2004 ΦΕΚ 

1490/2006 τεύχος Β' και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 

 

III. Για όλα τα είδη καυσίμων θα ισχύουν και τα κάτωθι: 

• Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β'/23-1-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

• Η Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β'/9-9-2004): Τροποποίηση της Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφασης 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη: 

 

1. Πετρέλαιο κίνησης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί το πετρέλαιο 

κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το 

πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε 

ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 

«Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα 

πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της 

παραπάνω απόφασης.  

Πρόκειται για υγρό καύσιμο πετρελαιοειδές κατάλληλο για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και 

ανάφλεξης με συμπίεση, ως ορίζεται από την ΚΥΑ Α.Χ.Σ. Αριθμ. 2/2000/00 ΦΕΚ 426 Β΄/00 – Άρθρο 9 Παράρτημα 

ΙΙ ή IV και ΚΥΑ 355/2000/01 ΦΕΚ 410 Β΄/2001 και σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ 590/1999. 

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

To πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι 

προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 

355/2000 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες : 
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Πίνακας 1.1 

 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Δείκτης κετανίου  46,0  EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 820 845 EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο   υπόλειμμα   (επί   10% 

υπολείμματος απόσταξης) 

%m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα %m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937: 

1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα,               διορθωμένη 

διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 

1,4) στους 60 oC 

μηι  460 ISO 12156-1 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη: 

Απόσταγμα στους 250 oC 

%(v/v) - 65 PrEN ISO 3405: 

1998 

Απόσταγμα στους 350 oC %(v/v) 85 - PrEN ISO 3405: 

1998 

Απόσταγμα 95 % (ν/ν) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 1988 

(V) 

 

(a) To όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει 

γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου 

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών 

παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε 

δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την 

απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. (β) Για τον 

υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (ν/ν). (γ) Απόφαση 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα II). 

 

Πίνακας 1.2 

Παράμετρος Μονάδα  Όρια Μέθοδος 

ελέγχου 

Θερμοκρασία  Κατηγορία A  Κατηγορία C  

αποφράξεως  ψυχρού  (β)  (β)  

φίλτρου (CFPP) (α) oC +5  -5 ΕΝ 116 

Σημείο Ροής oC 0  -9 

ASTM D97 

ISO 3016 

ASTM D 5950 
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(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ' ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν 

ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της 

Χειμερινής περιόδου. (β) Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4 έως 30 /9  κάθε έτους. 

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους. Οι τίτλοι των προτύπων που  αναφέρονται στις  

μεθόδους ελέγχου  στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 1.3 

 

Πρότυπο Τίτλος 

ΕΝ 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN ISO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation 

to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -oscillating 

- U-tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 

distillates PrEN     ISO     12937: 

1996 

Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fisher titration 

method 

EN ISO 13759 Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels -

Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky -

Martens closed cup method. 

EN      ISO     12156-1: 

1997 

Diesel fuels - Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 

O προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την καταλληλότητα αποθήκευσης των υγρών καυσίμων στις 

δεξαμενές (έλεγχος ακαθαρσιών, χρώματος, ξένων στοιχείων, υγρασίας και ανόμοιων τύπων καυσίμων) και να 

αναφέρει ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών τηρούμενων προδιαγραφών και αρχών ασφαλείας ως προς την διαχείριση 

καυσίμων κατά ISO, EN, ASTM, Εταιρικές Προδιαγραφές κλπ. 
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2. Αμόλυβδη βενζίνη 

 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη 

βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να 

λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη 

οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη   βενζινών   

αυτοκινήτων   η   αμόλυβδη   βενζίνη   θα   ιχνηθετείται   με   κινιζαρίνη   σε   ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. 

Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο IP 

298/92. 

Για  τη   βελτίωση   των  χαρακτηριστικών  ποιότητας  της   αμόλυβδης   βενζίνης  επιτρέπεται  η   χρήση 

προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Η   

προσθήκη   θα  γίνεται   με   ευθύνη   των   εταιρειών   εμπορίας  πετρελαιοειδών,   όσον   αφορά  την 

αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη 

βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του 

προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται 

στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών 

δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 

χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η 

τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 

Πρόκειται για υγρό καύσιμο πτητικό πετρελαιοειδές κατάλληλο για οχήματα με νέου τύπου κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και επιβαλλόμενης ανάφλεξης ως ορίζεται από την ΚΥΑ 354/2000/01 ΦΕΚ 410 Β΄/2001 και 

ΚΥΑ Αριθμ. 2/2000/00 ΦΕΚ 426 Β΄/2000 – Παράρτημα Ι ή ΙΙΙ / Άρθρο 9, ΦΕΚ 410 Β΄/2001 και σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 228/1999. 

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην 

αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 

χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο 

ASTM D 1613/1991. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές  και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης  βενζίνης,  σύμφωνα με 

την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

Πίνακας 2.1 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 720 775 EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση                   χάλκινου 

ελάσματος (3h στους 50ο C) 

 Κλάση 

1 

 EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 
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Πίνακας 2.2 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου 

   Κλάση   A 

(α) 

Κλάση   C 

(α) 

Κλάση C1  

 

(α) 

 

 

Τάση ατμών kg/m3 Ελάχ. 

Μεγ. 

45,0 

60,0 

50,0 

80,0 

50,0 

80,0 

ΕΝ     12/1993     Pr     EN 

13016-1:1997 

(DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους    

70 oC Ε70 

%(ν/ν) 

%(ν/ν) 

Ελάχ. 

Μεγ 

20,0 

48,0 

22,0 

50,0 

22,0 

50,0 

PrEN ISO 3405:1998 

(δ) 

% απόσταγμα στους  

100 oC E100 

%(ν/ν) 

%(ν/ν) 

Ελάχ. 

Μεγ. 

46,0 46,0 

71,0 

46,0 

71,0 

(δ) 

% απόσταγμα στους  

150 oC E150 

%(ν/ν) 

%(ν/ν) 

Ελάχ. 

Μεγ. 

75,0 75,0 75,0  

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 PrEN ISO 3405:1998 

Υπόλειμμα 

απόσταξης 

%(ν/ν) Μεγ. 2 2 2 PrEN ISO 3405:1998 

Δείκτης    απόσταξης 

(VLI) 

(10VP+7E70)(β) 

 Μεγ.   1.050  

 

(α) Κλάση A (Θερινή περίοδος) : Από 1/5 έως 3 0 / 9  κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1/11 έως 31/3 κάθε έτους. 

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της 

Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η 

C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β) όπου: VP = Τάση ατμών 

Ε70 = απόσταγμα στους 70° C. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση 

στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν 

αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα 

χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI. (δ) Βλέπε 

παραρτήματα I και III του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της 

Οδηγίας 98/70). 

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν 

δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα 

με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.  

Οι τίτλοι των προτύπων που  αναφέρονται στις  μεθόδους  ελέγχου  στους  δύο παραπάνω πίνακες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 2.3 

Πρότυπο Τίτλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 
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EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO / DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation 

to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet 

evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline - Determination of oxidation stability - Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -oscillating 

- U-tube method. 

PrEN    13016-1:    1997 

(DVPE) 

Liquid petroleum products - vapour pressure - Part 1: Determination of air 

saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12:1993 Liquid petroleum products - Determination of Reid vapour - Wet method. 

 

H δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/B/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

O προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την καταλληλότητα αποθήκευσης των υγρών καυσίμων στις 

δεξαμενές (έλεγχος ακαθαρσιών, χρώματος, ξένων στοιχείων, υγρασίας και ανόμοιων τύπων καυσίμων) και να 

αναφέρει ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών τηρούμενων προδιαγραφών και αρχών ασφαλείας ως προς την διαχείριση 

καυσίμων κατά ISO, EN, ASTM, Εταιρικές Προδιαγραφές κλπ. 

 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο 

θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να 

λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων 

καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα 

αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του 

πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην 

παραπάνω απόφαση.  

Πρόκειται για υγρό καύσιμο πετρελαιοειδές μίγμα υδρογονανθράκων εξωτερικής καύσης με χρώμα κόκκινο 

της χρωστικής οικογένειας Sudan Red και ιχνηθέτη solvent yellow 124, με ή χωρίς βελτιωτικά πρόσθετα, καθαρό και 

διαυγές χωρίς νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα, κατάλληλο για καύση σε 

καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης με ακροφύσια ψεκασμού (μπεκ) ή φυγοκεντρικού διασκορπισμού (ποτήρι), 

σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντων πυρόλυσης ή μίγματα αυτών, ως ορίζεται 

από την ΚΥΑ Αριθμ. 467/2002/03 ΦΕΚ 1531 Β΄/16-10-03 : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θέρμανσης καθώς και από την ΚΥΑ 468/2002/03 ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-03 : Διαδικασίες χρωματισμού και 

ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. 

To πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται 

στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. 

Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.  

Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες : 
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Πίνακας 3.1 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι 

ελέγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675 

EN.ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο   υπόλειμμα   (επί 

10% υπολείμματος απόσταξης 

%m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα %m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωση                   χάλκινου 

ελάσματος(α) 

 Κλάση 3 EN ISO 2160 

Περιεκτικότητα σε θείο %m/m  0,20 EN ISO 14596 

EN ISO 8754 

EN 24260 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

Απόσταξη:  Απόσταγμα στους 

350 oC 

%(v/v/) 85 ~ PrEN ISO 3405: 1998 

(α) Διάρκεια : 3 ώρες 

 

Πίνακας 3.2 

Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος ελέγχου 

  Κατηγορία A Κατηγορία Β  

θερμοκρασία 

αποφράξεως    ψυχρού 

φίλτρου (CFPP) 

oC  -5 ΕΝ 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 

ASTM D 5950 

ISO 3016 

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4 έως 3 0 / 9  κάθε έτους. Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1/10 έως 

31/3 κάθε έτους. Οι τίτλοι των προτύπων που  αναφέρονται στις  μεθόδους ελέγχου  στους δύο παραπάνω πίνακες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 3.3 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 

point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
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EN ISO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity 

PrEN   ISO  3405:1998 

(ISO / DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 

determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 

3675:1998). 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -

oscillating - U-tube method. 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point -

Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF 

method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength 

dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content -

Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 

5950 και ISO 3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge 

method. 

H δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/B/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα 

εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 

548/1998 (ΦΕΚ 127/B/18.2.1999). 

O προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει για την καταλληλότητα αποθήκευσης των υγρών καυσίμων στις 

δεξαμενές (έλεγχος ακαθαρσιών, χρώματος, ξένων στοιχείων, υγρασίας και ανόμοιων τύπων καυσίμων) αι να 

αναφέρει ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών τηρούμενων προδιαγραφών και αρχών ασφαλείας ως προς την διαχείριση 

καυσίμων κατά ISO, EN, ASTM, Εταιρικές Προδιαγραφές κλπ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

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

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο Σύμβασης – Λόγοι Ανάθεσης της Προμήθειας από Ο.Ε. Δήμου 

 Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η προμήθεια, με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κομοτηνής, υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα 

περίπου από 07/03/2019 έως και 31/12/2019.  

Όσοι θα υποβάλλουν προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων, αποκλειόμενης 

προσφοράς για μέρος των αγαθών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά, είτε για το σύνολο 

των τμημάτων/ομάδων, είτε για οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν, υποβάλλοντος και διαφορετικό 

ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα, εφόσον επιθυμούν. 

Οι λόγοι της ανάθεσης από την Ο.Ε. του Δήμου προέκυψαν λόγω έκπτωσης του αναδόχου με απόφαση 

του Δ.Σ του Δήμου (μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων) που είχε υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο Κομοτηνής 

για τα έτη 2018 και 2019 κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθ. διακήρυξης 10381/07-04-2017, ΑΔΑΜ 

«17PROC006044572 2017-04-07».  

 Επομένως προέκυψαν έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες για την προμήθεια υγρών καυσίμων κατά την 

χειμερινή περίοδο. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα, προκαλεί, πλην των άλλων και 

δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα από το ελεύθερο εμπόριο. Οι 

έμποροι πετρελαιοειδών αρνούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς καυσίμων, επειδή οι δημόσιες υπηρεσίες 

λόγω της εφαρμογής κανόνων και διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, των διαδικασιών έγκρισης των προς 

προμήθεια ειδών και κυρίως των ελεγκτικών μηχανισμών μέχρι την εκκαθάριση των δαπανών και τις έκδοσης 

ενταλμάτων δυσχεραίνουν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών, με αποτέλεσμα η συναλλαγή με το δημόσιο 

να θεωρείται ασύμφορη. Επίσης ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν οι αυξομειώσεις στις τιμές, οι κρατήσεις που 

βαρύνουν τον προμηθευτή, η ανασφάλεια από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

συνεχούς και καθημερινού ανεφοδιασμού σε καύσιμα του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, αφ’ 

ενός για την απρόσκοπτη κίνηση αυτών και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, αφ’ ετέρου για την αντιμετώπιση 

άμεσων αναγκών πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου. Λόγω της υπάρχουσας χειμερινής περιόδου 

υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια υγρών καυσίμων.  

Δεδομένου : α) της χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων και β) της χειμερινής 

περιόδου και της ανάγκης εφοδιασμού του στόλου των οχημάτων και των κτιρίων με πετρέλαιο θέρμανσης 

πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα η προμήθεια υγρών καυσίμων. 

Λόγω του ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε λίγες μέρες τα οχήματα του Δήμου (απορριμματοφόρα, μηχανήματα 

έργου κ.λ.π.) να μην μπορούν να κινηθούν λόγω εξαντλήσεως των καυσίμων, το πάγωμα δραστηριοτήτων που 

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία 

(αποκομιδή απορριμμάτων, πολιτική προστασία, ΧΥΤΑ κλπ). 
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Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 Για την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

1) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), όπως 

ισχύει, 

2) του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), όπως ισχύει. 

3) Του Ν. 3852/2010  παρ. 1 εδ. δ (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

4) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

5) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

6) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

 Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016, θα κοινοποιήσει αμέσως 

την απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3. 

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο: 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017) 

 

Άρθρο 5ο – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του 

Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 6ο – Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη του ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, ή 

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-38-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-379-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-90-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-118-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1/
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παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις , ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Άρθρο 7ο – Ειδικοί Όροι 

• Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν 

θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε 

περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος το νομικό 

πρόσωπο θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον ζητηθούν 

να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το κόστος θα 

καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου. 

• Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την 07/03/2019 

ή την ημ/νια ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ σε μεταγενέστερο χρόνο έως και την 31/12/2019.  

• Σημειώνεται ότι: Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με την πράξη 2404/2015 του VI τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 γίνεται δεκτό. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι 

και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει όμως το 5%. Επίσης από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 76/2017, 83/2017, 109/2017) προκύπτει ότι η πρόβλεψη του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 

ότι το ποσοστό έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5%, παραμένει σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο - Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως κατηγορία, 

προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την 

παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε 

οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκομιζόμενου 

είδους. 

Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή 

μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-762017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-832017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-1092017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
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γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι 

του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 

μνημονευτεί. 

 

Άρθρο  9ο - Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής που υποβάλει προσφορά θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί. 

Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από 

αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις 

νόμιμες συνέπειες. 

 

Άρθρο 10ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 

ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13. 

2) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη 

των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 

όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται 

σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

3) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στη διακήρυξη.  

4) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής. 

 

Άρθρο 11ο - Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 209 του 

Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου. 

Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
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ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Αν το υλικό φορτωθεί -  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από το Δήμο. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που 

παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή 

υποχρεώσεων. Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου, θα 

εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το 

είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την 

υπηρεσία στην οποία προορίζεται. 

Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής 

κάθε υπηρεσίας του Δήμου και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη 

καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης 

και είδους. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή 

των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας θα 

καταβληθεί μετά την προσωρινή παραλαβή και από την έκδοση σχετικού τιμολογίου. Επίσης γίνονται δεκτές και 

προσφορές με ευνοϊκότερους όρους. 

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους 

καυσίμου, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσής του στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως 

είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.  

Σε περίπτωση απεργίας σε διυλιστήρια, μεταφορικά μέσα ή πρατήρια υγρών καυσίμων που καθιστούν 

αδύνατη την εξεύρεση και παράδοση καυσίμων, σύμφωνα με τη σύμβαση, δεν ισχύει ο ανωτέρω όρος, όμως ο 
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προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει για τούτο τον Ο.Τ.Α., εφόσον η απεργία έχει προαγγελθεί και να τον 

προμηθεύει από τυχόν αποθέματά του κατά προτεραιότητα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει έγγραφη εντολή από το Δήμο πριν την εκτέλεση οποιαδήποτε 

παραγγελίας, στην οποία θα αναγράφεται η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, η ημερομηνία και η ποσότητα 

σε λίτρα (lt). 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα καύσιμα θα είναι 

αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του εγγυάται ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι σύμφωνα με τους όρους και 

τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Κομοτηνή 06 / 03 / 2019 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Αθανάσιος Βίβογλου 

ΠΕ Διοικητικού 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………...……, έδρα ………….……....,  

οδός …………………..…………………………..,αριθμός ……………...…, 

τηλέφωνο ………………………….………., fax …………………………..….. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ποσότητα 

λίτρων για το 

έτος 2019 

Ε/Μ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(Αριθμητικώς) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(Ολογράφως) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
40.000,00 LT   

Δ/νση 

Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

130.000,00 LT   

            

2 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
7.500,00 LT   

Δ/νση 

Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

18.500,00 LT   

            

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Κτίρια του Δήμου 45.000,00 LT   

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 




