
 

Α.Π. 138/11-01-2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα σε Πετρέλαιο Θέρμανσης, Πετρέλαιο Κίνησης και 

Βενζίνη Αμόλυβδη, για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων, καθώς και του Βιολογικού 

καθαρισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

για ένα έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 59.635,20 ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στα κάτωθι τμήματα : 

 το Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια 30.000,00 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 28.980,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού 

έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 25.02.00.002.  

 το Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια 5.200,00 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 5.959,20 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού 

έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 25.04.00.002. 

 το Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια που αφορά στην προμήθεια 36.000,00 λίτρων 

πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 

24.696,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 

25.02.00.003. 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021 



Η προμήθεια αφορά τα κάτωθι CPV : 

Είδος Κωδικός CPV Ονομασία CPV 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων 

ντίζελ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 

 

Κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 311 του Ν.4412/2016, είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα και 

συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την 

ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», που εκδίδεται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Φλώρινας (Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορέα, 

όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  . 

 
Φλώρινα, Ιανουάριος 2021 

 
                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. πρέπει να είναι 

ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια 

(Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 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. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Τμήμα Α : ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ 

Το καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 

υπ΄αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410Β΄) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου 

κίνησης».  

Το υπό προμήθεια καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πρέπει να είναι συμβατό με τις 

διατάξεις του Ν.3054/02 ( ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και της Κ.Υ.Α. με 

αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα 

της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

Τμήμα Β : ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
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Τεχνική Υπηρεσία 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021 



Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και 

να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Υ.Α.: υπ΄αριθμ. 147/2015/16 (Β΄293) Καύσιμα 

Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και 117/2014/15 

(Β΄921) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς 

την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»). 

Η υπό προμήθεια αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να είναι συμβατή με τις διατάξεις του 

Ν.3054/02 ( ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

της Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και της Κ.Υ.Α. με 

αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα 

της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

Τμήμα Γ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες 

ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο του καυσίμου. 

Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:  

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β΄/16-10-2003): Προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.  

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β΄/30-08-2007) : Εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 

μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της 

Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα 

των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω ΚΥΑ έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση 

του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.  

 Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το 

οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων. 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2021 

                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 30.000,00 0,966 28.980,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 28.980,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 6.955,20 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.935,20 € 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ 5.200,00 1,146 5.959,20 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.959,20 € 

 Φ.Π.Α. 24% 1.430,21 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.389,41 € 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 36.000,00 0,686 24.696,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 24.696,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 5.927,04€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.623,04 € 

 



 

ΣΥΝΟΛΑ 

1. ΤΜΗΜΑ Α 28.980,00 € 

2. ΤΜΗΜΑ Β   5.959,20 € 

3. ΤΜΗΜΑ Γ 24.696,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 59.635,20 € 

Φ.Π.Α. 24% 14.312,45 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.947,65 € 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2021 

                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

 έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  …………..%   

  

  

 Φλώρινα , …../…./2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021 
 
 

 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

 έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1.  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  …………..%   

  

  

 Φλώρινα , …../…./2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της προμήθειας 
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων θα 

διενεργηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.», οικονομικού έτους 2021, και 

ειδικότερα για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 

λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων, καθώς και του Βιολογικού καθαρισμού της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για ένα έτος.. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 59.635,20 ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στα κάτωθι τμήματα : 

 το Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια 30.000,00 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 28.980,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού 

έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 25.02.00.002.  

 το Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια 5.200,00 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 5.959,20 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού 

έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 25.04.00.002. 

 το Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια που αφορά στην προμήθεια 36.000,00 λίτρων 

πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 

24.696,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), που θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα τον Κ.Α. 

25.02.00.003. 

 



 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις   

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

 του ν. 1069/1980 (Α΄191)  «Περί ιδρύσεως Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης» 

 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 του Ν.3852/10 (Α΄ 87) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

Άρθρο 3ο : Σύμβαση 
Ο ανάδοχος/οι της προμήθειας αυτής, μετά την ανάθεσή της, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης 

για να υπογράψει τη σύμβαση., προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Στην περίπτωση που, 

μετά τον υπολογισμό της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, προκύψει σύμβαση αξίας 

ίσης ή κατώτερης των 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α., η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην απαιτήσει 

την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
 

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

 Η Σύμβαση  

 Η Διακήρυξη  

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου  

 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Προϋπολογισμός της μελέτης  

Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις 
Ο Ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που, μετά τον υπολογισμό της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, 



προκύψει σύμβαση αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α.,  δεν απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 6ο : Παράδοση υλικών 
Η παράδοση των υγρών καυσίμων πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του 

Ν. 4412/2016 . Κατά την διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει εντός 

δύο (02) ημερών  τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

Η παράδοση του Πετρελαίου Θέρμανσης (Τμήμα Γ) θα γίνεται τμηματική επί τόπου στα 

κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με ειδικό βυτιοφόρο όχημα του 

αναδόχου και ειδικότερα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στην Φλώρινα, Σπηλιάδου 14, στις 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή Παλαιών Σφαγείων στη Φλώρινα ,  

και στο Διυλιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στη Δροσοπηγή . 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων Πετρέλαιο Κίνησης (Τμήμα Α) και Βενζίνη 

Αμόλυβδη (Τμήμα Β) θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

υπηρεσίας και κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Λόγω απόστασης των μετακινούμενων 

οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και της μη δυνατότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να 

αποθηκεύσει ποσότητες πετρελαίου κίνησης και Βενζίνης Αμόλυβδης, η τμηματική 

παράδοση των καυσίμων θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα του Δήμου Φλώρινας 

(Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας), είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο 

(2) χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Μετά από κάθε προσκόμιση ποσοτήτων υγρών καυσίμων θα συντάσσονται από τις επιτροπές 

παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, αντίστοιχα πρωτόκολλα, που κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

 
 



Άρθρο 7ο : Παραλαβή 
Η παραλαβή των υγρών καυσίμων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 3 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  208 του 

Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Κατά την παραλαβή προβλέπεται μακροσκοπική εξέταση και συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της 

μακροσκοπικού ελέγχου, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Άρθρο 8ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με 

απόφαση του αποφαινομένου 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, σύμφωνα με τι 

διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

καυσίμων, με απόφαση του αποφαινομένου 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. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα καύσιμα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των καυσίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή 

ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

http://npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679


προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας.  

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 

εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των καυσίμων που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 

καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

Άρθρο 9ο : Πλημμελής κατασκευή 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα είδη τα οποία θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 

της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας. 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας των παραδοθέντων τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας, μετά την οριστική παραλαβή τους. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 

υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 



Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Άρθρο 12ο : Τροποποίηση σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 13ο : Mονομερής λύση της σύμβασης 

Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της περίπτωσης α) του 

άρθρου 338 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  και 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Άρθρο 14ο : Αναπροσαρμογή τιμής 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής της τιμής. 

Άρθρο 15ο : Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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