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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ)
1ο τηι. Γρεβελώλ - Κοδάλες
51100 ΓΡΔΒΔΝΑ
Σει.: 2462025433
FAX: 2462025434

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ο δηαγσληζκόο αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.Γ. πνπ αθνξά ηα νρήκαηα θαη ηα ζθαπηηθά κεραλήκαηα ηεο γηα έλα έηνο. Σα νρήκαηα –
κεραλήκαηα ηεο ΓΔΤΑΓ κε βάζε γξαπηή εληνιή πξνκήζεηαο ζα εθνδηάδνληαη κε θαύζηκα ζηελ έδξα
ηνπ πξνκεζεπηή.
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 44.794,00Δπξώ (κε Φ.Π.Α.) ή 36.124,19
Δπξώ (ρσξίο ΦΠΑ).
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε πξόρεηξν δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016

σληάτζεθε
Γρεβελά 01/07/2020

Θεωρήζεθε 01/07/2020
Ο Γ/ληες Σ.Τ. ηες ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Πούιηος Θεόδωρος
Μεταλοιόγος Μεταληθός

Δπακεηλώλδας Σοηίδες
Ποιηηηθός Μεταληθός
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
(ζύκθωλα κε ηο Μ.Ο. ηοσ Σκήκαηος Δκπορίοσ ηες Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Γρεβελώλ Ηούληος
2020)
ΑΡΘΡΟ 1ο
Πεξηιακβάλεη
1. Πξνκήζεηα DIESEL θίλεζεο 30.000 lit.
2. Tηο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
3. Σελ άκεζε πξνκήζεηα ηνπ θαπζίκνπ ζηα νρήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.
( 1 LIT )
TIMH ENO ΛΙΣΡΟΤ ΔΤΡΩ (κε Φ.Π.Α.)
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)
1,119€
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)
έλα εσρώ & εθαηόλ δεθαελλέα ιεπηά
ΑΡΘΡΟ 2ο
Πεξηιακβάλεη
1. Πξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο 95RON 8.000 lit
2. Σηο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
3. Σελ άκεζε πξνκήζεηα ηεο βελδίλεο ζηα νρήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.
(1 LIT )
TIMH ENO ΛΙΣΡΟΤ ΔΤΡΩ (κε Φ.Π.Α.)
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)
1,403€
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) έλα εσρώ & ηεηραθόζηα ηρία ιεπηά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
(ζύκθωλα κε ηο Μ.Ο. Σκήκαηος Δκπορίοσ ηες Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Γρεβελώλ Ηοσλίοσ
2020)
ΠΟΟΣΗΣΑ
σε λίτρα

ΕΙΔΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95
RON

ΣΙΜΗ
με
ΦΠΑ
(€)

ΣΙΜΗ
προ
ΦΠΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

30.000

1,119

0,902

27.072,58

8.000

1,403

1,131

9.051,61

ΑΘΡΟΙΜΑ

36.124,19

ΦΠΑ 24%

8.669,81

ΤΝΟΛΟ

44.794,00

σληάτζεθε
Γρεβελά 01/07/2020

Θεωρήζεθε 01/07/2020
Ο Γ/ληες Σ.Τ. ηες ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Πούιηος Θεόδωρος
Μεταλοιόγος Μεταληθός

Δπακεηλώλδας Σοηίδες
Ποιηηηθός Μεταληθός
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ΠΡΟΦΟΡΑ
Αξ. Μειέηεο 29/2020

ΓΡΔΒΔΝΑ – 01/07/2020

5

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Πεξηιακβάλεη
1. Πξνκήζεηα DIESEL θίλεζεο 30.000 lit.
4. Tηο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
5. Σελ άκεζε πξνκήζεηα ηνπ θαπζίκνπ ζηα νρήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΣΗΝ ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ TIMH ΣΟΤ ENO ΛΙΣΡΟΤ, κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο Π.Δ. Γξεβελώλ
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) .............................................
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) .....................................................................................
ΑΡΘΡΟ 2ο
Πεξηιακβάλεη
4. Πξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο 95RON 8.000 lit
5. Σηο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
6. Σελ άκεζε πξνκήζεηα ηεο βελδίλεο ζηα νρήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΣΗΝ ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ TIMH ΣΟΤ ENO ΛΙΣΡΟΤ, κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο Π.Δ. Γξεβελώλ
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) .............................................
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) .....................................................................................

ΕΙΔΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95
RON

ΠΟΟΣΗΣΑ
σε λίτρα

Έκπτωση (%)

30.000

%

8.000

%

ΓΡΔΒΔΝΑ

……/…../2020

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ)
ΣΔΡΜΑ Κ. ΣΑΛΙΑΓΟΤΡΗ
51100 ΓΡΔΒΔΝΑ
Σει.: 2462025433
FAX: 2462025434

Άρζρο 1ο

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ

Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (.Τ.) πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ύκβαζεο, πεξηιακβάλεη
όινπο ηνπο εηδηθνύο όξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπ ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ .
Άρζρο 2ο

ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 1069/80 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη, θαη ηα ζπκβαηηθά ηεύρε, ηα νπνία απαξηίδνπλ έλα εληαίν ζπκβαηηθό
ζύλνιν. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλδπαζκέλε εξκελεία
ηνπο.
Η ζεηξά ηζρύνο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ζε πεξίπησζε πνπ νη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά δελ
ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαζνξίδεηαη λα είλαη ε παξαθάησ :
1. Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ
2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθπησζε γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ.
3. Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
4. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Καπζίκσλ όπσο απηέο νξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ.
Όισλ πάλησο ησλ παξαπάλσ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ππεξηζρύεη ε ζύκβαζε πξνκήζεηαο πνπ ζα
ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν.
Άρζρο 3ο

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε, πεξηιακβάλεη :
1. Σελ παξάδνζε θαπζίκσλ ζηα νρήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α Γξεβελώλ. Σα απηνθίλεηα ηεο ΓΔΤΑ
Γξεβελώλ ζα επηζθέπηνληαη ηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή κε εληνιή πξνκήζεηαο πξνθεηκέλνπ ηνλ
αλεθνδηαζκό ηνπο. Η έδξα ηνπ πξνκεζεπηή δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζόηεξν από 4km από ηελ
πόιε ησλ Γξεβελώλ
2. Σα θαύζηκα πνπ ζα πξνκεζεπηνύλ κε βάζε ηελ παξνύζα δεκνπξαζία είλαη :
 Καύζηκν DIESEL θίλεζεο
 Καύζηκν βελδίλε ακόιπβδε 95RON
Άρζρο 4ο
1.

2.

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε απηά
πνπ νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, έηζη
ώζηε ε νινθιήξσζε θαη ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ λα γίλεη κε δηθά ηνπ κεραλήκαηα, κέζα θαη
πξνζσπηθό.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο, είηε απηνί
πξνθύπηνπλ από αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, είηε από ηελ λνκνζεζία. Η ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ
αζθαιείαο αλαθέξεηαη ηόζνλ γηα ην πξνζσπηθό, όζν θαη γηα ηα κεραλήκαηα, απηνθίλεηα, βπηία
θαη ινηπό εμνπιηζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.

Άρζρο 5ο

ΔΓΓΤΗΔΙ
9

1.

2.

3.
4.

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη όηη νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ηζρύνληεο
θαλνληζκνύο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο ώζηε ε παξάδνζε θαη
ε πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. ε
πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εγγπήζεηο ηνπ Αλαδόρνπ δελ ηεξεζνύλ γηα ιόγνπο νη νπνίνη δελ
νθείινληαη ζηελ Τπεξεζία, ηόηε ν Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο .
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ηα θαύζηκα πνπ ζα πξνκεζεύζεη γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππεύζπλνο κε έμνδά ηνπ λα επηδηνξζώζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη θάζε εθηόο πξνδηαγξαθώλ ή
ειαηησκαηηθό θαύζηκν απαηηείηαη.
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηα
πκβαηηθά Σεύρε εληόο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο.
Γηα ηηο πην πάλσ εγγπήζεηο ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
πνζνζηνύ 5% ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ην ΦΠΑ.

Άρζρο 6ο

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Γξεβελώλ γηα έλα
έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
2. Η πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηόπηλ εληνιώλ πξνκήζεηαο ηηο νπνίεο ζα
εθδίδεη ε ΓΔΤΑΓ πξνο ηνλ Αλάδνρν από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο
πξνκήζεηαο.
3. Η ΓΔΤΑΓ έρεη ην δηθαίσκα λα απμνκεηώζεη ηηο πνζόηεηεο θαηά 50% αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηεο.
1.

Άρζρο 7ο

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ηηο θάζε θνξά δεηνύκελεο πνζόηεηεο
θαπζίκσλ ακέζσο από ηελ επίδνζε ζε απηόλ ηεο εληνιήο πξνκήζεηαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(ΓΔΤΑΓ).
2. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαη κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο από ηνλ αλάδνρν ζα
επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα ύςνπο 100 Δπξώ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο.
Άρζρο 8ο
1.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ

Σν πκβαηηθό Σίκεκα είλαη ε ζπλνιηθή ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε
ύκβαζε θαη πεξηιακβάλεη :
 Παξνρή όισλ ησλ θαπζίκσλ πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνκεζεύζεη ζηα νρήκαηα ηεο
Δ.Ε.Υ.Α.Γ
εθηεισληζκέλα, πεξηιακβαλνκέλεο θόξησζεο, εθθόξησζεο, πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη θύιαμεο.
 Τα κέηξα αζθαιείαο θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ.
 Κάζε είδνπο απνδνρέο, απνδεκηώζεηο, εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
απαζρνιεί ν Αλάδνρνο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν όπσο, εκεξνκίζζηα, επηδόκαηα, εκεξήζηα έμνδα
κεηαθνξάο από θαη πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο, απνδεκηώζεηο ύςνπο, πξόζζεηα επηδόκαηα θαη
εξγαζία θάησ από δύζθνιεο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, απνδεκίσζε θαθώλ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ, έμνδα αζθάιηζεο εηζθνξά ηνπ ΙΚΑ θαη νπνηαδήπνηε άιιε εηζθνξά αζθαιηζηηθνύ
θνξέα θιπ.
 Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θόξνπο θαη δαζκνύο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
 Έμνδα απνκάθξπλζεο ιαδηνύ ή ειαηώδνπο λεξνύ πνπ πηζαλόλ ζα πξνθύςεη από ηελ ρξήζε
ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη απνκάθξπλζή ηνπο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
δηεξγαζία ηνπ πιηθνύ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ακνηβέο όπσο
απαηηνύληαη από ηηο Αξρέο.
 Κάζε άιιε δαπάλε πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί ζύκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ απαξηίδνπλ απηή ηελ
Σύκβαζε θαζώο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο.
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2. Οη πιερωκές ηοσ αλαδότοσ ζα γίλοληαη κε βάζε ηης επηκεηρούκελες θαη πηζηοποηούκελες
θάζε θορά ποζόηεηες θασζίκωλ ποσ παραδίδοληαη κεηά από εληοιή ηες ΓΔΤΑΓ θαη κε ηελ
εθάζηοηε ηρέτοσζα κέζε κεληαία Ληαληθή ηηκή ηοσ Σκήκαηος Δκπορίοσ ηες Περηθερεηαθής
Δλόηεηας Γρεβελώλ γηα ηο παραδηδόκελο θαύζηκο κείολ ηελ έθπηωζε ηες δεκοπραζίας. Η
έθπηωζε ασηή ζα δηαηερεζεί ζηαζερή θαζόιε ηελ δηάρθεηα ηζτύος ηες ζύκβαζες
προκήζεηας ποσ ζα σπογραθεί.
3. Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο γηα ηηο εηζθνξέο ζε όια ηα αξκόδηα ηακεία
θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ην θόξν εηζνδήκαηνο, εηζθνξέο εξγαηηθήο εζηίαο, ηηο
θξαηήζεηο ππέξ δήκνπ κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, όπσο επίζεο θαη κε θάζε θόξν πνπ
επηβάιιεηαη επί ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ.
4. Η εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη εληός 90 εκεροιογηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκέξα
παξάδνζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο.
Άρζρο 9ο

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί γηα έιεγρν
πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ησλ θαπζίκσλ πνπ πξνκεζεύεη. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα
εγθξίλνληαη από ηελ Τπεξεζία θαη κεηά ζα γίλεηαη ε πιεξσκή.
2. Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί / πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα, πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηζρύνληα πξόηππα γηα
ηελ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ, αλαθέξνληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε.
3. Πάλησο ε ηήξεζε όιεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από ηελ επζύλε
γηα θαιή πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ πξνκεζεύεη.
4. Η Τπεξεζία κπνξεί, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, λα ιάβεη δείγκα θαη λα δεηήζεη ηελ εμέηαζή ηνπ
ζε εξγαζηήξην, ώζηε λα επηβεβαηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξνκεζεπόκελσλ θαπζίκσλ. Σν θόζηνο
ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη αλαιύζεσλ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
σληάτζεθε
Γρεβελά 01/07/2020

Θεωρήζεθε 01/07/2020
Ο Γ/ληες Σ.Τ. ηες ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Πούιηος Θεόδωρος
Μεταλοιόγος Μεταληθός

Δπακεηλώλδας Σοηίδες
Ποιηηηθός Μεταληθός
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ )

Γ.Δ.Τ.Α.Γ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 2020

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Αξ. Μειέηεο 29/2020

ΓΡΔΒΔΝΑ – 01/07/2020
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ)
ΣΔΡΜΑ Κ. ΣΑΛΙΑΓΟΤΡΗ
51100 ΓΡΔΒΔΝΑ
Σει.: 2462025433
FAX: 2462025434
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η πνηόηεηα θαη νη πξνδηαγξαθέο (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ θαπζίκσλ θαζνξίδνληαη
από ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο
θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ησλ θξαηηθώλ δηπιηζηεξίσλ. Δπίζεο :
α) Σν πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο από λεξό θαη
θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο.
β) Η ακόιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.). ε θακία
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξό ή πεηξέιαην. Γεληθά ζε θακηά
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε αθαζαξζηώλ, ρξώκαηνο ή άιισλ μέλσλ ζηνηρείσλ.
Σνλίδεηαη όηη ε ΓΔΤΑΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα από ηα θαύζηκα ώζηε λα
ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθό
Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζεσξνύληαη νπζηώδε θαη απαξάβαηα εθηόο αλ αλαθέξεηαη όηη απνηεινύλ
πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.
Δπηηξέπεηαη απόθιηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ +/- 5%.
Η πνηόηεηα θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ, ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη
από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα:
Αληηθείκελο

Ποηόηεηα ηωλ
θασζίκωλ βελδίλες
θαη ληίδει θίλεζες

Περηεθηηθόηεηα
ορηζκέλωλ σγρώλ
θασζίκωλ ζε ζείο

Ακόισβδε βελδίλε
95RON

Πεηρέιαηο θίλεζες

Αρηζκός ΚΤΑ
(Απόθαζες
ΑΥ)
291/2003

Σίηιος ΚΤΑ

Δλαρκόληζε ηες Διιεληθής Νοκοζεζίας προς ηελ Οδεγία
98/70/ΔΚ ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ
σκβοσιίοσ ηες 13ες Οθηωβρίοσ 1998 όζολ αθορά ηελ
ποηόηεηα ηωλ θασζίκωλ βελδίλες θαη ληίδει, όπως έτεη
ηροποποηεζεί θαη ηζτύεη
513/2004
Προζαρκογή ζηελ ηετληθή πρόοδο ηες απόθαζες
Α.Υ.. 291/2003
460/2009
Σροποποίεζε ηες απόθαζες ΑΥ 92/2009
"Προζαρκογή ζηελ ηετληθή πρόοδο ηες
αποθ. ΑΥ αρηζ. 514/2004 "Καύζηκα ασηοθηλήηωλ Πεηρέιαηο θίλεζες - Απαηηήζεης θαη κέζοδοη Γοθηκώλ",
(ΦΔΚ 1490/Β/9.10.2006), θαζώς θαη ηες
απόθαζες ΑΥ αρηζ. 513/2004 "Προζαρκογή ζηελ ηετληθή
πρόοδο ηες απόθαζες Α.Υ.. 291/2003 "Δλαρκόληζε
ηες Διιεληθής Νοκοζεζίας προς ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ
ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ σκβοσιίοσ ηες
13.10.1998, όζολ αθορά ηελ ποηόηεηα ηωλ θασζίκωλ
βελδίλες θαη ληίδει, όπως έτεη ηροποποηεζεί
θαη ηζτύεη"
284/2006
Δλαρκόληζε ηες Διιεληθής λοκοζεζίας προς ηελ Οδεγία
1999/32/ΔΚ ηοσ σκβοσιίοσ ζτεηηθά κε ηε κείωζε ηες
περηεθηηθόηεηας ορηζκέλωλ σγρώλ θασζίκωλ ζε ζείο θαη
γηα ηελ ηροποποίεζε ηες Οδεγίας 93/12/ΔΟΚ θαη προς
ηελ Οδεγία 2005/33/ΔΚ ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ
θαη ηοσ σκβοσιίοσ γηα ηελ ηροποποίεζε ηες οδεγίας
1999/32/ΔΚ ζτεηηθά κε ηελ περηεθηηθόηεηα ηωλ θασζίκωλ
πιοίωλ ζε ζείο
510/2004
Ακόισβδε βελδίλε, προδηαγραθές θαη κέζοδοη ειέγτοσ

514/2004

Πεηρέιαηο θίλεζες, προδηαγραθές θαη κέζοδοη ειέγτοσ

ΦΔΚ ΚΤΑ

Παραηερήζεης

332/Β`/2004

Όηαλ δεκοζηεσζεί ε
απόθαζε ΑΥ 316/2010
ζε ΦΔΚ ζα
αληηθαηαζηήζεη ηελ
απόθαζε ΑΥ 291/2003

1149/Β/2005
67/Β/2010

1736/Β/2007

Ζ απόθαζε
ηροποποηείηαη κε ηο
άρζρο 13 ηες απόθαζες
ΑΥ 316/2010, (ηες
οποίας αλακέλεηαη ε
δεκοζίεσζε ζε ΦΔΚ)

872/Β`/2007

Έτεη θαηαηεζεί ζηο ΑΥ
ζτέδηο λέας απόθαζες
γηα ηελ ακόισβδε
βελδίλε

1490/Β`/2006
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460/2009

Σροποποίεζε ηες απόθαζες ΑΥ 92/2009
"Προζαρκογή ζηελ ηετληθή πρόοδο ηες
αποθ. ΑΥ αρηζ. 514/2004 "Καύζηκα ασηοθηλήηωλ Πεηρέιαηο θίλεζες - Απαηηήζεης θαη κέζοδοη Γοθηκώλ",
(ΦΔΚ 1490/Β/9.10.2006), θαζώς θαη ηες
απόθαζες ΑΥ αρηζ. 513/2004 "Προζαρκογή ζηελ
ηετληθή πρόοδο ηες απόθαζες Α.Υ.. 291/2003
"Δλαρκόληζε ηες Διιεληθής Νοκοζεζίας προς ηελ
Οδεγία 98/70/ΔΚ ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ
σκβοσιίοσ ηες 13.10.1998, όζολ αθορά ηελ ποηόηεηα
ηωλ θασζίκωλ βελδίλες θαη ληίδει, όπως έτεη
ηροποποηεζεί
θαη ηζτύεη"

67/Β/2010

σληάτζεθε
Γρεβελά 01/07/2020

Θεωρήζεθε 01/07/2020
Ο Γ/ληες Σ.Τ. ηες ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Πούιηος Θεόδωρος
Μεταλοιόγος Μεταληθός

Δπακεηλώλδας Σοηίδες
Ποιηηηθός Μεταληθός
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