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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.149,84 € ΜΕ  Φ.Π.Α. 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

                                     CPV 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

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

και αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) της ΔΕΥΑ 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 της 
εβδομαδιαίας τιμής λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο Νομό Φωκίδας, 
όπως αποτυπώνεται στο από 22.07.2022 εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Φωκίδας. 

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

Τα 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 διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 7.149,84€ μαζί με Φ.Π.Α. 24%. 

Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 
και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 25.04.00 με τίτλο: «ΒΕΝΖΙΝΗ» με πιστώσεις 
ύψους 5.766,00€ και τον κωδικό 54.00.25 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 1.383,84€. 

 
 

 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 04/08/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 04/08/2022 

 
O Συντάξας 

 
 Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος  Μελετών & Ανάπτυξης 

 
 

Γεώργιος Κασσιδάκης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Λάιος 
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Τα καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι οποίες επικυρώνονται από 
τις αντίστοιχες Κ.Υ.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 

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων 

Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β΄/2004 
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005 
Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β΄/2010 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β΄/2007 

 
 
Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων  (CPV  09132100-4) 

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 ΙΡ 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. 

H 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. 
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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 τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου αναγράφονται στη ανωτέρω ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 04/08/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 04/08/2022 

 
O Συντάξας 

 
 Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος  Μελετών & Ανάπτυξης 

 
 

Γεώργιος Κασσιδάκης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Λάιος 
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού 
Κωδικοί Αριθμοί 
Ομάδας/Είδους 

(CPV) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη  09132100-4 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

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

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος 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. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Συμφωνητικό 

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

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

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το 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 
Τόπος Παράδοσης 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα καύσιμα από αντλία εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις εντολές της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.  
Χρόνος παράδοσης 
 Τα 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 έγγραφη ή 
προφορική 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
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Σε 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 
Τρόπος 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. Τιμολόγιο 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 Φορολογικής 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). 
 
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 04/08/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος  Μελετών & Ανάπτυξης 

 
 

Γεώργιος Κασσιδάκης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Λάιος 
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Άμφισσα, ΤΚ 33100   
Τηλ.:2265079197, 2265079198   
Fax: 22650 79194   
E-mail:deyadelfon@yahoo.com   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα που δείχνει τη 

συνολική ποσότητα της προμήθειας ανά είδος καυσίμου και λιπαντικού.  
 

 
ΕΙΔΟΣ 

Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

(€) 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΟΧΗΜΑΤΩΝ Λίτρα 2.400 1,86 4.464,00 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λίτρα 700 1,86 1.302,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.766,00 

ΦΠΑ 24 %  1.383,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  7.149,84 

 
Για τον υπολογισμό του κόστους των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, λήφθηκαν 

υπόψη οι μέσες τιμές που ισχύουν στην περιοχή της Φωκίδας σύμφωνα με το από 25.07.2022 
εβδομαδιαίο δελτίο από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και είναι 2,299 €/λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. Η συγκεκριμένη τιμή 
συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ. 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 Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για κάθε είδος καυσίμου. 
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Παναγιώτης Λάιος 
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