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Θέµα: Τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισµός προµήθειας πετρελαίου 
κίνησης 
 
Τεχνική Περιγραφή 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης 
των οχηµάτων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του ∆ήµου 
Χανίων για το 2015, ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.175,98 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Οι αναφερόµενες ποσότητες των υπό προµήθεια καυσίµων είναι ενδεικτικές και ο 
Οργανισµός δεν είναι υποχρεωµένος να τις καταναλώσει όλες. 

Τα υπό προµήθεια καύσιµα κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το 
Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια, 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις, από νερό και φυσικά δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε 
πετρέλαιο θέρµανσης. 

Η προµήθεια των καυσίµων θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση και η 
κατακύρωση θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε 
είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο 
δελτίο πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης – τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και µε την 
προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προµήθειας. 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των υπό προµήθεια καυσίµων ο οποίος θα βαρύνει τον 

ΚΑ εξόδου 15-6641 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων» του προϋπολογισµού έτους 2015 είναι ο παρακάτω: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή ανά 
µονάδα 

µέτρησης  

Σύνολο αξίας 
(χωρίς ΦΠΑ)  

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 800 1,1951 956,08 
Σύνολο αξίας 956,08 

ΦΠΑ 23% 219,90 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1.175,98 

 
 



 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 

Το αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του 
Οργανισµού. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή όπως 
αναφέρεται ανωτέρω. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Της Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) 
• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις» 
 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης µε διαπραγµάτευση µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε 
είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο 
δελτίο πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης – τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και µε την 
προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προµήθειας 

Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ έχει το δικαίωµα να µην καλύψει όλη την προϋπολογιζόµενη ποσότητα. 
 

Άρθρο 4ο: Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της κάθε προµήθειας θα γίνει 
από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 5ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των προσφερόµενων ειδών  

Η παράδοση των καυσίµων, δηλαδή ο ανεφοδιασµός οχηµάτων του Οργανισµού θα 
γίνεται άµεσα, τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, από αντλία που θα βρίσκεται 
εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανίων ή από οικονοµικό φορέα που 
δεν διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήριο) εντός συγκεκριµένης περιοχής ύστερα από συνεργασία 
µε οικονοµικό φορέα που διαθέτει. 

 
Άρθρο 6ο: Παραλαβή 

Η παραλαβή των προσφερόµενων ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή του 
άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 



Άρθρο 8ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις.            

           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   Χανιά 26 Μαρτίου 2015     Χανιά 26 Μαρτίου 2015 
Ο Πρόεδρος     Η Προϊσταµένη ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
         και Παιδείας 

 

      Βλαχάκης Μιχάλης          Κουνελάκη Αικατερίνη 

 


