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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων) 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες χρονικού 
διαστήματος μέχρι των διαδικασιών ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού που τρέχει. 

Αφορά την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα 
τα κτήρια του Δήμου, όπως και των λοιπών κτηρίων όπως παιδικοί Σταθμοί, υπηρεσίες Πρόνοιας, Αθλητισμού 

κλπ. 

Στον διαγωνισμό συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες των καυσίμων που απαιτούνται για τη θέρμανση όλων 
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου καθώς επίσης και 

των Νομικών Προσώπων του.  
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/08-08-2016 λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 
Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που θα επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη. 

Οι ενδεικτικές τιμές των προς προμήθεια ειδών προκύψαν για τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο 
Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την μέση τιμή 

λιανικής πώλησης στο Νομό Ευρυτανίας την 4/11/2016.  
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) θα πρέπει να 

είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Κρατικά Διυλιστήρια (ΕΛΔΑ), και να πληρούν τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 
ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.  

Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με την ζήτηση τους 
από το Δήμο. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές αφού δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια κι εξαρτώνται 

από τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 
Τα υγρά καύσιμα κατανέμονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 10.700,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 28.000,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 6.800,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 8.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Γ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Δ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 3.000,00 

 

Μειοδότης ή µειοδότες για κάθε είδος ξεχωριστά αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη 

µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Λιανικών Τιµών (Μ.Λ.Τ.), η οποία υπολογίζεται στη 
διαµορφωµένη, για έκαστο είδος, µέση τιµή στο Νοµό Ευρυτανίας, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν.4257/14). ή τον αρµόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του 
αντίστοιχου δελτίου αποστολής- συνοδευομένου του Εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων. 

Η συνολική δαπάνη των υγρών καυσίµων µε Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο ύψος των 74.378,18 €, βαρύνοντας 



 

 

τους αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Προμήθεια υγρών καυσίμων 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013) και την αρ. 11543/26-03-13 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α) τροφίμων, β) 
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και 

δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 
 

Καύσιµα 
Σχετικά µε την προµήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί πετρέλαιο 

κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη τα οποία είναι αναγκαία για τη κίνηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του και 

πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναγκαίο για την θέρμανση των κτιρίων του Δήμου. 
Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των καυσίµων καθορίζονται από τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε αυτές των κρατικών διυλιστηρίων. 

α)  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε 
καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

     Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 514/2004 (ΦΕΚ 1490 

Β’/2006), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004) και 355/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 
β)  Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). Σε καµιά περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ 872Β’/2007), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332 

Β’/2004) και 354,356/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 

γ)  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή 

άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω 
υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε 

τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β’/2003), 2) 468 & 469/2002 (ΦΕΚ 

1273Β’/2003), 3) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004), 4) ΑΧΣ 470/1993 (ΦΕΚ 496Β’/1993), 5) ΑΧΣ  

597/1994 (ΦΕΚ 944Β’/1994) και 105/1996 (ΦΕΚ 570Β’/1996). 
Γενικά σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώµατος ή άλλων ξένων στοιχείων. 

Η δειγματοληψία των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 ΑΧΣ (ΦΕΚ 314Β’/1985) ή των 
προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα ανά τακτά διαστήματα από 
τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια θα πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω: 

1) Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 09134100-8) 

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

DIESEL το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL.  Το πετρέλαιο 

κίνησης DIESEL θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από 
νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εν λόγω 

υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες 
αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σημείο απόφραξης ψυχρού 

φίλτρου (CFPP), για τη χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) είναι κλάσης Α, 
ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου (χειμερινή περίοδος) είναι κλάσης C. 

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. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου και οι 
ιδιότητές του θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
820-845 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 

Θερμοκρασία απόφραξης ψυχρού φίλτρου  

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 

IP-309 EN 116 
-5 

+5 

ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 
prEN ISO 

12937:1996 
200 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 - - 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 24 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

65 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max. 360 

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

10 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 51 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 46 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205 25 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

- 

- 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003  

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,01 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95  11 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1 460 

 
 

2) Πετρέλαιο Θέρμανσης (CPV 09135100-5) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο 
θέρμανσης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους 

να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων  
καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από νερό ή άλλες ξένες προσμίξεις μεγαλύτερα σε ποσοστά από τις 

προβλεπόμενα της ΑΧΣ 467/2002. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 

πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών στις επιτρεπόμενες αναλογίες. 
Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124 σε ποσοστό 6 Kg/lt, 

όπως περιγράφεται στην ΑΧΣ 468/2002. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM 
No5.  

 

Οι ιδιότητές του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
Να αναφέρεται 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 
IP-309 EN 116 

 

-5 

 
ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 

prEN ISO 

12937:1996 
- 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 -               0.10 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 - 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

- 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max.  

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104        6 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

1000 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 - 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 40 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205  

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

-9 

0 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΕΡΥΘΡΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003               6 

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,02 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1  

 

3) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων  (CPV 09132100-4) 
 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)  
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει 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 Kg/lt. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 
ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.  

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  
Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην 

αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

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 ∆/νση 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. 

 
Ανοχή νερού 

Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτων έχουν την τάση να απορροφούν νερό, οι προμηθευτές να 
εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της 

περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται 

αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 
 

Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9 
Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 

Κλάση C1 (Μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. 
Με απόφαση της Δ/νσης Πετροχημικών του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για 

τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, 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. 
Γενικότερα, οι ιδιότητές της είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

ΕΝ ISO 3675 

EN ISO 12185 
720-775 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 ºC, %v/v 

D-86 
prEN ISO 

3405:1998 

Κλάσεις A 20-48,  

   C 22-50, C1 22-50 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 ºC, % v/v 
Κλάσεις A 46, 

  C 46-71,C1 46-71 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 ºC, % v/v min. 75 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, ºC max 210 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v 2 

ΧΡΩΜΑ Visual      ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min 
D-2699 

D-2700 

EN 25164:1993 

EN 25163:1993 
95 

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ, mg/l max. D-3341 EN 237:1996 5 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa D-323 
ΕΝ12/1993 

prEN 13016 

     Κλάσεις  A 45-60, 

C 50-80, C1 50-80 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

EN ISO 8754:1995 

10 

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v max. D-5443 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
1 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, % v/v max. D-1319 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
35 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ, % v/v max.   18 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, min. D-525 ΕΝ ISO 7536 360 

ΚΟΜΜΙΩ∆Η, mg/100ml max. D-381 EN ISO 6246 5 

∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 50 ºC) D-130 EN ISO 2160   ΚΛΑΣΗ 1 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.  
ISO 3405 

EN 12 
 ΚΛΑΣΗ C1  1050  

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l ΙΡ-298/92  3 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.  
EN 1601:1997 

PrEN 13132:1998 
2,7 



 

 

ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max.  

EN 1601:1997 

prEN 13132:1998 

3 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max. 5 

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max 7 

ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΑΙΘΕΡΕΣ (≥ 5 άτοµα C), % v/v max. 15 

ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max. 10 

ΚΑΛΙΟ  
NF MO7-065, 

IP 456/00 
0 
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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρ. Μελέτης: 92/2016  

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Κωδ. Αρ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Α1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 ΛΙΤΡΟ 10.700 0,796 € 8.517,20 € 2.044,13 € 10.561,33 € 

Α2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

09134100-8 ΛΙΤΡΟ 28.000 0,971 € 27.188,00 € 6.525,12 € 33.713,12 € 

Α3 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
09132100-4 ΛΙΤΡΟ 6.800 1,229 € 8.357,20 € 2.005,73 € 10.362,93 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 44.062,40 € 10.574,98 € 54.637,38 € 

ΟΜΑΔΑ Β' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Κωδ. Αρ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Β1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 ΛΙΤΡΟ 8.000 0,796 € 6.368,00 € 1.528,32 € 7.896,32 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 6.368,00 € 1.528,32 € 7.896,32 € 

ΟΜΑΔΑ Γ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Κωδ. Αρ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Γ1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 ΛΙΤΡΟ 9.000 0,796 € 7.164,00 € 1.719,36 € 8.883,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ 7.164,00 € 1.719,36 € 8.883,36 € 

ΟΜΑΔΑ Δ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Κωδ. Αρ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Δ1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 ΛΙΤΡΟ 3.000 0,796 € 2.388,00 € 573,12 € 2.961,12 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ 2.388,00 € 573,12 € 2.961,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α',Β',Γ',Δ') ΔHMOY ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
Κωδ. Αρ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
09135100-5 ΛΙΤΡΟ 30.700 0,796 € 24.437,20 € 5.864,93 € 30.302,13 € 

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
09134100-8 ΛΙΤΡΟ 28.000 0,971 € 27.188,00 € 6.525,12 € 33.713,12 € 

3 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
09132100-4 ΛΙΤΡΟ 6.800 1,229 € 8.357,20 € 2.005,73 € 10.362,93 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ(Α',Β',Γ',Δ') 59.982,40 € 14.395,78 € 74.378,18 € 

Ως τιμή αναφοράς ελήφθη η τιμή αναφοράς των εβδομαδιαίων δελτίων επισκόπησης τιμών καυσίμων της 

4/11/2016    του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αρ. Μελέτης: 92/2016 
                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

             ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων) 

 

Άρθρο 1ο (αντικείμενο προμήθειας) 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των 
νομικών του προσώπων. 

Ειδικότερα, σχετίζεται με την προμήθεια: 
 Υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη), 
 Υγρών καυσίμων θέρμανσης , 

Τα αναφερόμενα είδη, δημοπρατούνται με σκοπό την κάλυψη αναγκών των κάτωθι αναφερομένων φορέων: 

 Δήμος Καρπενησίου. 

 Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Νομικά Πρόσωπα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), ανέρχεται στο ποσόν των 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών 

(74.378,18 €) και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες χρονικού διαστήματος μέχρι των διαδικασιών 

ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού που τρέχει. 
Συγκεκριμένα: 

1. Για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: 
 Πετρέλαιο κίνησης  – CPV 09134100-8. 

 Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 

 Βενζίνη αμόλυβδη – CPV 09132100-4. 

Οι ως άνω προμήθειες θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Φορέα. 

2. Για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω είδος: 
Πετρέλαιο θέρμανσης  – CPV 09135100-5. 

Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 
το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
3. Για τις ανάγκες των νομικών Προσώπων του η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω 

είδος: 

Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 
Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 

το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
Κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της 
κατακυρωθείσης προμήθειας. 

Άρθρο 2ο (σκοπός) 
Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών, 

των αναφερομένων στο άρθρο 1, της παρούσης, τόσο του Δήμου Καρπενησίου όσο και των νομικών του 

προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις, αφενός μεν του Υπουργείου Εσωτερικών, (Εγκύκλιος 3 – 
ΑΠ/11543/26.03.2013 & ΑΠ/30106/10.10.2013, «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών 
τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού»), αφετέρου δε της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σχετικός με το Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (κανονισμός Ε.Ε. 549/2013 – 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts) ESA 2010), το οποίος τέθηκε σε ισχύ την 
1η Σεπτεμβρίου 2014, («Δελτίο Τύπου – 31 Δεκεμβρίου 2014» & «Μεθοδολογικό Σημείωμα για τα κριτήρια 
ταξινόμησης ESA 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2014»). 
Άρθρο 3ο (ισχύουσες διατάξεις) 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη 

διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακηρύξεως. 
 



 

 

Άρθρο 4ο (συμβατικά στοιχεία προμήθειας) 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η Διακήρυξη της δημοπρασίας, 

 Η παρούσα συγγραφή, 

 Η Τεχνική Έκθεση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 

 Οικονομική Προσφορά, 

 Η προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 5ο (τμηματικές προσφορές) 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών των υγρών 

καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων και θέρμανσης. 
Άρθρο 6ο (ποιότητα πετρελαιοειδών) 
Τα πετρελαιοειδή θα είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 
νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 7ο (υπεύθυνες δηλώσεις) 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω: 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 
Το/τα προσφερόμενο/να είδος/η πληροί/ουν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αναλύονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Δημοπράτησης. 
Άρθρο 8ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης) 
Τα πετρελαιοειδή θα παραδίδονται ελεύθερα. 

1. Για τον Δήμο Καρπενησίου, τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) θα 
παραδίδονται στις αντλίες των πρατηρίων του Αναδόχου. 

2. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους αποθηκευτικούς χώρους των κτιρίων του Δήμου που 
κάνουν χρήση το εν λόγω είδος, ενώ των Σχολικών Επιτροπών θα παραδίδεται σε αποθηκευτικούς 
χώρους εκάστου σχολικού συγκροτήματος ή άλλης κτηριακής εγκατάστασης που κάνει χρήση το εν 
λόγω είδος και θα υποδεικνύουν κατά περίπτωση τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. 

Τα πετρελαιοειδή, θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτού, εντός του συμφωνηθέντος 
χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην διακήρυξη. 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών 
δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, που προβλέπεται από την διακήρυξη, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους εντός των χρονικών ορίων και με 
τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες του εκάστοτε νομικού προσώπου και κατόπιν εντολής του ιδίου. 
Το εκάστοτε νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφ’ όσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα. 
Άρθρο 9ο (Ασφάλιση) 
Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια είδη, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη 
του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα προσωρινής 
παραλαβής τους, όπως προβλέπεται στην παρούσα και στο Τεύχος της Διακηρύξεως. 
Άρθρο 10ο (έλεγχος) 
Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών διατηρεί το δικαίωμα 
ποιοτικού και ποσοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις του 
Α.Χ.Σ. Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη): Σύμφωνα μ’ ένα εκ των 
αναφερομένων προτύπων: Α.Χ.Σ. 13/85 (Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985), ΕΛΟΤ EN ISO 3170, ΕΛΟΤ EN ISO 3171, EN 
14275, Αγορανομική Διάταξη 7/2009, (Φ.Ε.Κ. 1388/Β/13.7.2009) ή και κάθε άλλη νεώτερη αυτών. 
Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων) 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Του ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

3 Βενζίνη αμόλυβδη ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Β’ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Γ’ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Δ’ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

 

 
 

Καρπενήσι  …..../….../ 2016 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης καυσίμων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της 
μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης στην πόλη που εδρεύει ο Ο.Τ.Α. 


