
 1

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ έτους  
2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  29/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Σ.Υ. 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
∆ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2015. 
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆ΕΥΑΛ και η σχετική δαπάνη 
προβλέπεται στους κωδικούς ΕΞΟ∆ΩΝ, προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΛ έτους 2015, 
ως παρακάτω: 

• ΚΑ: 64.00.000.00 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

• ΚΑ: 64.00.000.01 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 

• ΚΑ: 64.00.000.02 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

• ΚΑ: 64.00.000.03 :      1.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΗΖ 

Το υπόλοιπο ποσό δεσµεύεται από τον προϋπολογισµό εξόδων της ∆ΕΥΑΛ, 
οικονοµικού έτους 2015.   
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων 
για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114Α), «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»., του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 6 παρ.14) & 
του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 
 
Άρθρο 2ο – Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας – Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 
1.  Η σύµβαση της Προµήθειας που θα καταρτιστεί 
2.  Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
3.  Η Τεχνική Έκθεση 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 



 2

5.Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
6.Η Προσφορά του Αναδόχου 
 
 
Άρθρο 3ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένο 
προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου της 
προµήθειας, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. Ο ανάδοχος-προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα 
καύσιµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16ο της ∆ιακήρυξης. Τα προς 
προµήθεια καύσιµα θα παραδίδονται τµηµατικά µε βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας 
εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.  
 
 
Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  
Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προορισµός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης κλπ, οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόµενους (Προσφέροντες). 
Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόµενοι είναι οι ακόλουθες.    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 

• Τα καύσιµα θα είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. Το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης) πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
άλλες προσµίξεις και από νερό. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
ανάµιξη πετρέλαιου κίνησης µε πετρέλαιο θέρµανσης και το αντίστροφο.  

� Πετρέλαιο κίνησης  
          Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 ΄Β /2005 
          Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 ΄Β /2006 
          Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ   501 ΄Β /2012 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ 2) 

• Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµιξή της µε βενζίνη σούπερ ή νερό ή 
πετρέλαιο. 

� Βενζίνη αµόλυβδη premium (RON/MON 95/85 
          Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ   872 ΄Β /2006 
          Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 ΄Β /2005 
          Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ   501 ΄Β /2012 
 
 
 
 
Άρθρο 5ο-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται : 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (A΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων  
καυσίµων σε σχέση µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (A΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, µε την οποία ο προµηθευτής εγγυάται για την καλή ποιότητα 
των παραδιδόµενων καυσίµων για δώδεκα (12) µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, ο 
προµηθευτής θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης της παραδοθείσας 
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ποσότητας των καυσίµων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλίωση της ποιότητας 
αυτών. 
 
 
      
 
 
  
 
                         Ο                                                                                  H 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  TY  ∆ΕΥΑΛ    
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                              ΜΠΩΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

 


