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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 7.256,48€ ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. Σεχνικές Προδιαγραφές 

3. υγγραφή Τποχρεώσεων   

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 
CPV 09134100-8(Πετρέλαιο ντίζελ) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 

  
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, 

και αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών και πιο συγκεκριμένα 
στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 

Οι ποσότητες των καυσίμων που αναφέρονται στη μελέτη μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς 
να υπάρξει αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό (λόγω μεταβολής της τιμής μονάδας των 
καυσίμων). 

Ως τιμή μονάδος εκκίνησης είδους, για τα καύσιμα, ορίσθηκε ο μέσος όρος τιμής λιανικής 
πώλησης του πετρελαίου κίνησης στον Νομό Υωκίδας την 20η/02/2022, όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο από 21.02.2022 Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Σιμών Τγρών Καυσίμων  
του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Υωκίδας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασία για ανάθεση που θα αποφασιστεί από το 
αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το ν. 4412/16. 

Σα προμηθευόμενα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν. 
1599/1986. 

Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τους κωδικούς 25.02.00 με τίτλο 
«ΠΕΣΡΕΛ.ΜΕΣΑΥ.ΜΕΩΝ-ΜΗΦ.ΤΔΡ/Η» και ποσό 5.852,00€ και 54.00.25 με τίτλο 

«Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» και ποσό 1.404,48€. Τπάρχουν  σχετικές πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 

 
Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 21/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε   
 

Σα καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου 
Φημικού υμβουλίου (Α.Φ..) του Γενικού Φημείου του Κράτους οι οποίες επικυρώνονται από 
τις αντίστοιχες Κ.Τ.Α. Η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου 
για τα καύσιμα αναγράφεταιστον παρακάτω πίνακα: 
 

Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων 
Είδος καυσίμου Νομοθεσία 

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 

Κ.Τ.Α. Αρ. 291/2003, ΥΕΚ 332 Β΄/2004 
Κ.Τ.Α. Αρ. 513/2004, ΥΕΚ 1149 Β΄/2005 
Κ.Τ.Α. Αρ. 460/2009, ΥΕΚ 67 Β΄/2010 
Κ.Τ.Α. Αρ. 316/2010, ΥΕΚ 501 Β΄/2012 
Κ.Τ.Α. Αρ. 514/2004, ΥΕΚ 1490 Β΄/2006 

 
Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) (CPV09134100-8) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί 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 Φημικού υμβουλίου 514/2004 «Καύσιμα 
αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών». 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 κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

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

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Ανωτάτου Φημικού υμβουλίου αναγράφονται στη ανωτέρω ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 21/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ» 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού 
Κωδικοί Αριθμοί 
Ομάδας/Είδους 

(CPV) 

1 Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 
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Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα υλικά έτοιμα προς 
χρήση, στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Δελφών σύμφωνα με τις εντολές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Δελφών.  
Φρόνος παράδοσης 
 Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών και εντός χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 24 ωρών από την ημερομηνία 
έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει τμηματικά. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. 
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16). 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 21/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα που δείχνει τη 
συνολική ποσότητα της προμήθειας ανά είδος καυσίμουκαι λιπαντικού.  

 

ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ  

(€) 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ Λίτρα 3.000 1,672 5.016,00 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΜΗΦΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Λίτρα   500 1,672 836,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ ΤΝΟΛΟ  5.852,00 

ΥΠΑ 24 %  1.404,48 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ  7.256,48 

 
 
Για τον υπολογισμό του κόστους των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, λήφθηκαν 

υπόψη οι μέσες τιμές που ισχύουν στην περιοχή της Υωκίδας σύμφωνα με το από 21.02.2022 
ημερήσιο δελτίο του Τπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι 1,672 €/λίτρο για το 
πετρέλαιο κίνησης για την Κυριακή 20.02.2022. Οι τιμές αναφέρονται χωρίς τον ΥΠΑ. Οι 
ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αφορούν μόνο στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού της 
δαπάνης, ενώ οι προσφορές που θα υποβληθούν θα έχουν ως τιμή βάσης την τιμή που θα 
διαμορφώνεται καθημερινά σύμφωνα με την νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης εμπορίου του Νομού ή του 
Τπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για κάθε 
είδος καυσίμου. 

 
Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 21/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 


