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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των
ΚΑΠΗ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου
Χανίων.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης της δημοπρατούμενης
προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των €40.487,81 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι €49.800,00
Έχει ως κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ19/Α), της υπ’αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 352/7-6-10 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, της Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-10 τεύχος Β), της
ΠΑ/3306/3-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1789/τα Β/12-11-2010), τις υπ’αρ. οικ.81127/33860/8-10-2012 και 61149/24679/12-12-2011
Απόφαση του Περιφερειάρχη περί χορήγησης εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Ν. Χανίων για τη
διενέργεια διαγωνισμών.
Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Πρόκειται για υγρό καύσιμο, η σύσταση και η περιεκτικότητα του οποίου θα συμφωνούν με τις
προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την 467/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531Β της 16–10–2003) καθώς και τυχόν
μεταγενέστερων τροποποιήσεων της. Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηλάτησης του πετρελαίου
θέρμανσης καθορίζονται με την υπ’ αριθ. Υ.Α. 468/03 (ΦΕΚ Β΄1273/05.09.03).
Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια
(ΕΛ.Δ.Α.),(κατώτερης θερμαντικής ικανότητας)=9.800-10.400 kcal/KG, σύµφωνα µε τις κρατικές
προδιαγραφές. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις.
Ο ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε
να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 6/12/2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ
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