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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

   Η μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη 95 

Οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη αναγκών των 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 

λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ., καθώς και του 

Βιολογικού Καθαρισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα 

διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Νομό 

Κορινθίας (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) για την βενζίνη και το 

πετρέλαιο κίνησης. 

   Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 

147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

Οι ποσότητες της προμήθειας των υγρών καυσίμων αναφέρονται στο 

σχετικό πίνακα: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ποσότητα Καυσίμου (lt) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 95 Οκτ.           10.000 

2 Πετρέλαιο κίνησης            30.030 



 

   Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καυσίμων θα 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο τεύχος των 

προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου της παρούσας μελέτης. 

   Οι τιμές μέσης λιανικής πώλησης θα είναι εκείνες που θα 

πιστοποιούνται από το ”Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων’’ (Υπ. 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας). 

   Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 

44.772,28 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. και θα 

βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018.  

 

24/04/2018 
Συντάχθηκε  
Για την Τ.Υ.           

24/04/2018 
Ελέγχθηκε  

Ο Διευθυντής Τ.Υ.                        

24/04/2018 
Θεωρήθηκε  

Ο  Αναπλ. Γ. Διευθυντής                        
 
 
 

Μπεκιάρης Κων/νος               
Χημ. Μηχανικός Π.Ε.                        

 
 
 

Μαστραντωνάκης Α.   
Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε.                        

 
 
 

Γέρου Νικολίτσα  
Χημικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

 

 
 

 

  
 

 
 

  

 



 

       Λουτράκι, 24-04-2018 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ            
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  (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)  
                                             K.A.: 64.00.00.0001 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 
 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2018 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

44.772,28 € (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

 

      
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο  
 

H παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και 
ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια 

καυσίμων για τα οχήματα, μηχανήματα έργου, ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη, λοιπά μηχανήματα και κτίρια της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. και του 

Βιολογικού Καθαρισμού. 
Για τη Αμόλυβδη βενζίνη 95 Οκτανίων και το Πετρέλαιο κίνησης, 

κριτήριο κατακύρωσης είναι το   μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 

προσαρμόζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό 
Κορινθίας. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η εκτέλεση Της προμήθειας διέπεται από:  

 
• Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  
• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και κοινοτήτων  

• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  



• Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α  161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  
• Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  
• Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α  ) Κανονισμός εξέτασης 

προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
προδικαστικών Προσφυγών  

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο»  
• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 
με κλήρωση»,  

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων...»,  
• Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  
• Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,  

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας»,  
• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 
έως 15,  

• Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 
1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

• Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση 
την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά 

την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 

ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β)  

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»  
• Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β  1924) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ» 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που 
εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(ΦΕΚΒ/3698/16.11.16).  



• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της 
αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις »  

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 
39 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις 

λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»   
• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α  ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».  
• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α  12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ  80) 
 

 
 Άρθρο 3ο : Είδος, Ποσότητα και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

 

Αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό που αποτελούν τη συνταχθείσα μελέτη. 

  
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που 

θα καθορίσει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. 
 

Άρθρο 5ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Αμόλυβδη βενζίνη  
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί 

τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν 
σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ 

316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β`/2001), 
ΥΑ94/12 (ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη 

βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  
Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές 

οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του 
Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν 

σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα 
αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

 Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν 
τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του 

Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το ΦΕΚ 410/11-4-2001 
και 872/4-6-2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 

παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων 

στοιχείων που να παραπέμπει σε αλλοίωση των προδιαγραφών τους. 
Τονίζεται ότι η Δ.Ε.Α.Υ.Λ.-ΑΓ.Θ. 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. 

Πετρέλαιο κίνησης 
 

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' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 
τεύχος Β'. 

 
Άρθρο 6ο:     Τιμές  προσφορών 

 
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ανοιχτό συνοπτικό 

διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :  
• Για τα Καύσιμα, το  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το 

σύνολο των ποσοτήτων,  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου (αμόλυβδη βενζίνη  95 οκτ. & 

πετρέλαιο κίνησης), όπως αυτή ανακοινώνεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή της έδρας της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. 

δηλαδή τον Ν. Κορινθίας. 
 

Άρθρο 7ο:   Σύμβαση
   

 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του 

Αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 20  μέρες από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να 

υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την  εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση αυτής  (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ.  
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την 
Υπογραφή της.  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 206  του Ν. 4412/16  για χρονικό διάστημα 3 μηνών, εφόσον 

δεν έχουν μεταβληθεί (υλοποιηθεί) οι ποσότητες που 
κατακυρώθηκαν στον Προμηθευτή.  

 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή ειδών - πληρωμή      

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος να Προμηθεύει με 

Καύσιμα την ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από την 

αρμόδια επιτροπή, και σύμφωνα με τα Οριζόμενα στις διατάξεις του 
Ν. 4412/16.  

Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά 

ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, με ευθύνη,  μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή,  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης, άμεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο 
προμηθευτής εντός των ορίων του ∆ήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-

Αγ.Θεοδώρων. 
Η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. 



Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 9ο: Έκπτωση του Αναδόχου      

 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος 

και να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 
203  και 207  του Ν. 4412/16.  

 
Άρθρο 10ο: Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις      

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων 
φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της 

διενέργειας της προμήθειας. 
 

 
24/04/2018 
Συντάχθηκε  
Για την Τ.Υ.           

24/04/2018 
Ελέγχθηκε  

Ο Διευθυντής Τ.Υ.                        

24/04/2018 
Θεωρήθηκε  

Ο  Αναπλ. Γ. Διευθυντής                        
 
 
 

Μπεκιάρης Κων/νος               
Χημ. Μηχανικός Π.Ε.                        

 
 
 

Μαστραντωνάκης Α.   
Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε.                        

 
 
 

Γέρου Νικολίτσα  
Χημικός Π.Ε. 

 

  
 

 

 


