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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των οχημάτων, 
μηχανημάτων και Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Οι ποσότητες των καυσίμων 
διαμορφώθηκαν βάσει των ποσοτήτων που καταναλώθηκαν για τα οχήματα και μηχανήματα του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κατά το προηγούμενο διάστημα και τυχόν ειδικών προβλέψεων, σύμφωνα 
με στοιχεία του Δήμου. Οι ποσότητες που υπολογίζεται να καταναλωθούν  είναι 140.800 lt ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2021 και 2022. 
Τα μηχανήματα στα οποία καταναλώνεται το υγρό καύσιμο (πετρέλαιο κίνησης) είναι τα παρακάτω: 

 

α.α Οχήματα/Μηχάνημα πετρελαιοκίνητα  

1 20Ζ04474 ερπυστριοφόρο  

2 ΚΗΙ – 8391 ΚΗΥ – 1973 ΚΗΙ – 5356 ΚΗΙ – 5362 ΚΗΥ – 1926 ΚΗΥ - 6891 φορτηγά 
ανατρεπόμενα 

3 ΚΗΙ - 5347 ΚΗΙ - 5377 πυροσβεστικά 

4 ΚΗΙ - 5378 πυροσβεστικό βυτιοφόρο 

5 ΚΗΙ - 8408 ΚΗΙ – 8447 ΚΗΙ – 8448 ΚΗΙ – 8449 ΚΗΥ - 6888 αγροτικά 

6 ΚΗΙ – 8442 ΚΗΙ – 5363 ΚΗΙ – 8427 ΚΗΥ – 1928 ΚΗΥ – 6884 ΚΗΥ – 6869             
ΚΗΥ – 9006 ΚΗΥ – 6851 ΚΗΥ 9024 ΚΗΙ – 8394 απορριμματοφόρα 

7 ΜΕ – 115023 ΜΕ – 76311 καλαθοφόρα  

8 ΚΗΥ – 6887 φορτηγό κλειστό 

9 02002031, ΜΕ – 32812, ΜΕ – 47531, 0659954, ΜΕ – 147393 τσάπες 

 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   26/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 204.767,65 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. Εξόδων 20.6641.007, 30.6641.001, 
35.6641.002, 70.05.6641.002) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 & 2022 
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10 ΜΕ – 47599 ΜΕ – 96367 διαμορφωτές γαιών 

11 1292, ΚΕΡ – 50748 ΚΕΡ 50872 τρακτέρ 

12 Ηλεκτρογεννήτρια  

 Οχήματα βενζινοκίνητα  

13 ΚΗΙ – 8407 ΚΗΙ – 8440 ΚΗΙ – 8441 επιβατικά 

14. ΚΗΙ – 8401 ανοιχτό απορριμματοφόρο  

15. ΚΗΥ – 9031 αγροτικό 

16. Αντλίες πυροσβεστικών οχημάτων 

17. Χορτοκοπτικά  

  

18. Καυστήρες Δημοτικών Κτηρίων  

 
Η ποιότητα και οι προδιαγραφές των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών δίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την παρούσα μελέτη.   
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 204.767,65 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι της εξαντλήσεως των προς 
προμήθεια ποσοτήτων ή μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους. Το σύνολο του ποσού των 204.767,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 
%), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 & 2022. 
Αναλυτικά η δαπάνη βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α. προϋπολογισμού για το έτος 2021 και 
ανάλογους κωδικούς που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022:  

Κ.Α. 2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2021 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

20.6641.007 

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
των οχημάτων και της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας 

15.000,00 € 137.699,77 € 

30.6641.001 

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
των οχημάτων και της Υπηρεσίας των 
τεχνικών Υπηρεσιών 

8.000,00 € 43.771,45 € 

35.6641.002 

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
των οχημάτων και της Υπηρεσίας 
Πρασίνου 

1.200,00 € 13.416,65 € 

70.05.6641.002 

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
των οχημάτων και της Υπηρεσίας της 
Πολιτικής Προστασίας 

1.000,00 € 9.879,78 € 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μέσω της θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων άρθρα σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4412/16. 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να υποβάλουν την 
προσφορά τους με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα. Κριτήριο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού για τη προμήθεια υγρών καυσίμων, εφόσον πληρούν τις 
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τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, είναι η μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη 
έκπτωση με βάση την εβδομαδιαία μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης 
Τιμών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών της Δ/νσης Ελέγχων & Παρατηρητηρίων 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Κέρκυρας και δημοσιοποιείται στον 
δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr.  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 

 

  
Αχαράβη,   
……./09/2021 

 

 
Συντάχθηκε 

              
                Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος 

           
          Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος Βλάχος 

ΠΕ/Α΄ Γεωτεχνικών 

          Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuelprices.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα 
υγρά καύσιμα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τύπους οχημάτων 
και μηχανημάτων. 
Η ποιότητα και οι προδιαγραφές των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ειδικότερα:  

ΟΜΑΔΑ Α 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) (CPV 09134100-8) 

Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια, απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 
501 Β’/29-02-2012): «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» όπως έχει 
τροποποιηθεί από την Α.Χ.Σ. 77/2016 (ΦΕΚ 4217Β΄/28-12-2016) «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, 
(ΦΕΚ 501/Β/2012), Όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι 
αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το 
πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Η 
δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.  
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» με 
σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την 
τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, 
εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής» και ισχύει . Επιπλέον το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), τόσο το καύσιμο όσο 
και τα μέσα διανομής του αναδόχου, θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 
1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 
 
 

 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    26/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 204.767,65 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. Εξόδων 20.6641.007, 30.6641.001, 
35.6641.002, 70.05.6641.002) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 & 2022 
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ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ (CPV 09132100-4) 

Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95 οκτανίων, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το 
Ελληνικό κράτος και ισχύουν. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη 
οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 
χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο ASTM D 1613/1991. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται 
η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Η δειγματοληψία της θα γίνεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 
3170 ή EN ISO 3171. 
 Η βενζίνη (αμόλυβδη 95 οκτανίων) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012): «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» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Επίσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β΄ 872/4-6-2007, και 356/2000 
(ΦΕΚ 410/Β΄/2001) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και της ΥΑ 147/2012 (ΦΕΚ Β’ 
293/12-2-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη  βενζίνη – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV 09135100-5) 

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 

και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα 

περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση 

του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης 

ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο 

και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η 

ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση 

του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 
 

 
  

Αχαράβη,   
……./09/2021 

 

 
Συντάχθηκε 

              
                Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος 

           
          Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος Βλάχος 

ΠΕ/Α΄ Γεωτεχνικών 

          Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη στις 22-09-2021 και 01-04-
2021 σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών 
της Δ/νσης Ελέγχων & Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Κέρκυρας και δημοσιοποιείται 
στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr.  
 

 ΟΜΑΔΑ Α  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1,175 € 

ΜΕ ΦΠΑ 1,457 € 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 1,413 

ΜΕ ΦΠΑ 1,752 € 

 
ΝΟΜΟΣ 

 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 0,814 

 ΜΕ ΦΠΑ 1,009 € 

 

Πηγή: www.fuelprices.gr. 
 
 
 
 
 

 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 204.767,65 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. Εξόδων 20.6641.007, 30.6641.001, 
35.6641.002, 70.05.6641.002) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 & 2022 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.fuelprices.gr/
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
(DIESEL) 

Λίτρα 
(lt) 

130.000 1,175 € 152.750,00 € 189.410,00 € 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ 
Λίτρα 

(lt) 
6.000 1,413 8.478,00 € 10.512,72 € 

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Λίτρα 

(lt) 
4.800 0,814 3.907,20 € 4.844,93 € 

ΣΥΝΟΛΑ 165.135,20 € 204.767,65 € 

ΦΠΑ 39.632,45 €  

 
 

  
Αχαράβη,   
……./09/2021 

 

 
Συντάχθηκε 

              
                Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος 

           
          Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος Βλάχος 

ΠΕ/Α΄ Γεωτεχνικών 

          Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της επιχείρησης ………………………………………..……………, έδρα ……………………….……...., οδός ………………………………………., 
αριθμός ……………………, ΑΦΜ……………………………..…..., ΔΟΥ………………………...……..., τηλέφωνο ……….……………………., 
fax……………………………………… 
 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ (ΥΓΡΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ) 

Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  (€/LITR) 

ΕΚΠΤΩΣΗ (%)με βάση την εβδομαδιαία  
μέση Λιανική τιμή πώλησης του είδους 
του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης 
(€/LITR) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
(DIESEL) 

Λίτρα 
(lt) 

    

2 ΒΕΝΖΙΝΗ 
Λίτρα 

(lt) 
    

3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Λίτρα 

(lt) 
    

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
 
 

  
Αχαράβη,   
……./09/2021 

 

 
Συντάχθηκε 

              
                Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος 

           
          Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος Βλάχος 

ΠΕ/Α΄ Γεωτεχνικών 

          Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 204.767,65 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. Εξόδων 20.6641.007, 30.6641.001, 
35.6641.002, 70.05.6641.002) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 & 2022 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται, αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που 
ζητούνται από τη μελέτη. 
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα 
είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το είδος του 
καυσίμου που προσφέρει καλύπτει τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) ή άλλου είδους έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα 
προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, είναι ποιότητας όμοιας 
με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
1 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
(DIESEL) 

Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) 
πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με 
εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια, απαλλαγμένο από 
άλλες προσμίξεις από νερό και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με 
πετρέλαιο θέρμανσης. 
Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) 
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012): 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
και την K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 
1490 Β/9-10-2006), όπως 
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 
460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΝΑΙ 

  

2 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

Η υπό προμήθεια βενζίνη, 
αμόλυβδη 95 οκτανίων, θα πρέπει 
να πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζει το Ελληνικό κράτος και 
ισχύουν. 
Η βενζίνη (αμόλυβδη 95 οκτανίων) 
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012): 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Επίσης θα πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις της ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ 
Β΄ 872/4-6-2007, και 356/2000 (ΦΕΚ 
410/Β΄/2001) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς 
και της ΥΑ 147/2012 (ΦΕΚ Β’ 293/12-
2-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων – 
αμόλυβδη  βενζίνη – απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμών». 

ΝΑΙ 
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3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Για το πετρέλαιο θέρμανσης 

ισχύουν οι προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 

1531/Β/2003 

και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

Ειδικότερα, το πετρέλαιο 

θέρμανσης θα είναι μίγμα 

υδρογονανθράκων καθαρό, 

διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή 

άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά 

μεγαλύτερα από τα 

προβλεπόμενα από την απόφαση 

του Ανωτάτου Χημικού 

Συμβουλίου 467/2002 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου 

θερμάνσεως». Οι εν λόγω 

υδρογονάνθρακες θα είναι 

αποστάγματα πετρελαίου ή 

προϊόντα πυρόλυσης ή και 

μίγματα αυτών σε τέτοιες 

αναλογίες, ώστε να πληρούνται 

όλοι οι όροι της παραπάνω 

απόφασης. Γενικότερα, οι 

ιδιότητες του πετρελαίου 

θέρμανσης θα είναι αυτές που 

προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται 

στην παραπάνω απόφαση. Το 

πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα 

κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη 

solvent yellow 124, όπως 

περιγράφεται στην 468/2002 

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού 

Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 

χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο 

πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η 

ιχνηθέτηση του πετρελαίου 

θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με 

την προαναφερόμενη απόφαση. 

Η ένταση του χρωματισμού 

κυμαίνεται από ASTM No 3 έως 

ASTM No 5. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείμενο της σύμβασης 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια υγρού καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης diesel, βενζίνη και 
πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου βόρειας Κέρκυρας.  
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 204.767,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για 
χρονική διάρκεια ενός έτους ή μέχρι της εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων ή μέχρι της εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Το σύνολο του ποσού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2021 και 2022. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με 
τα άρθρα του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για τη προμήθεια υγρών καυσίμων πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 
(εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) είναι η μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη 
έκπτωση με βάση την εβδομαδιαία μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Τμήματος 
Παρατηρητηρίων Τιμών της Δ/νσης Ελέγχων & Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό 
Κέρκυρας και δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr.  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η ποιότητα και οι προδιαγραφές  των καυσίμων και των λιπαντικών καθορίζονται από τις ισχύουσες  διατάξεις, 
καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) (CPV 09134100-8) 
Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια, απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
Το Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 
501 Β’/29-02-2012): «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» όπως έχει 
τροποποιηθεί από την Α.Χ.Σ. 77/2016 (ΦΕΚ 4217Β΄/28-12-2016) «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, 
(ΦΕΚ 501/Β/2012), Όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την 

 

 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 204.767,65 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
(Κ.Α. Εξόδων 20.6641.007, 30.6641.001, 
35.6641.002, 70.05.6641.002) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 & 2022 

http://www.fuelprices.gr/
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εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι 
αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το 
πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Η 
δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.  
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» με 
σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την 
τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, 
εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής» και ισχύει . Επιπλέον το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), τόσο το καύσιμο όσο 
και τα μέσα διανομής του αναδόχου, θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΕΚ 
1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Τιμή ανά  λίτρο  : 1,457 €   ΕΝΑ  ΕΥΡΩ και τετρακόσια πενήντα επτά λεπτά 
 
 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ (CPV 09132100-4) 
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95 οκτανίων, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το 
Ελληνικό κράτος και ισχύουν. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη 
οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 
χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη 
μέθοδο ASTM D 1613/1991. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται 
η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Η δειγματοληψία της θα γίνεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 
3170 ή EN ISO 3171. 
 Η βενζίνη (αμόλυβδη 95 οκτανίων) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Α.Χ.Σ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012): «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» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Επίσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β΄ 872/4-6-2007, και 356/2000 
(ΦΕΚ 410/Β΄/2001) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και της ΥΑ 147/2012 (ΦΕΚ Β’ 
293/12-2-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη  βενζίνη – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. 
Τιμή ανά  λίτρο  : 1,752 €   ΕΝΑ  ΕΥΡΩ και επτακόσια πενήντα δύο λεπτά 
 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV 09135100-5) 
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003 

και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 

Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα 

περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση 

του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης 

ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο 

και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η 

ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση 

του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 

Τιμή ανά  λίτρο  : 1,009 €   ΕΝΑ  ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:    

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
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Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α΄147). 

• Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016) και τις 
διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/03.08.2016) 

• Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄/11.04.2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) 

• Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), και ισχύει 

Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν έως την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού - της οριστικής ανάθεσης και της υλοποίησης της προμήθειας γενικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  Συμβατικά στοιχεία 

Αναθέτουσες  Αρχές (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου 
και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου (Α.Α. είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). 
- «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ 
επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή 
ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την 
εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 
- «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει 
στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 
-  «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 
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- «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που 
αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που 
αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της 
παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A' 204) και το άρθρο 38. 
- «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της ΚΑΑ και 
του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά 
του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. 
- «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός 
φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση κατασκευής έργου ή η μελέτης έργου ή η προμήθειας 
αγαθών ή η παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα. 
- «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το 
αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που 
συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 
- «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, που 
γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. 
Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 
οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  Προϋπολογισμός Προμήθειας 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 204.767,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για 
χρονική διάρκεια ενός έτους (12) μηνών ή μέχρι της εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων ή μέχρι της 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Το σύνολο του ποσού θα βαρύνει 
τους προϋπολογισμούς των ετών 2021 και 2022. 
Η προμήθεια έχει αριθμούς αναφοράς CPV 09134100-8 (πετρέλαιο diesel), CPV 09132100-4 (Αμόλυβδη 
βενζίνη) και CPV 09135100-5 (πετρέλαιο θέρμανσης) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με 
τα άρθρα του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (εφόσον πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης) είναι η μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη έκπτωση με βάση την 
εβδομαδιαία μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών 
της Δ/νσης Ελέγχων & Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Κέρκυρας και δημοσιοποιείται 
στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr.  
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί των καυσίμων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, 
αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην έδρα του Δήμου βόρειας 
Κέρκυρας. 
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  Εγγυήσεις συμμετοχής & καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του 
Ν.4782/2021) στο ποσό των 3.302,00 €. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, Με την τροποποίηση της παρ. 
4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ως βάση υπολογισμού θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός και στο ποσό προς το 4% της αξίας εκτός ΦΠΑ. Δηλαδή 6.605,00 € 

http://www.fuelprices.gr/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%af%cf%84/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%af%cf%84/
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Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Νόμου 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή 
της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή ενώσεις αυτών, που εμπορεύονται 

τα υπό προμήθεια είδη. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών απαιτείται να έχουν δικαίωμα εμπορίας των 
ζητούμενων πετρελαιοειδών δηλαδή θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λιανικής εμπορίας ή άδεια λειτουργίας 
πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 
3054/2002 όπως ισχύει σήμερα. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στην §2.2 της διακήρυξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Σύνταξη και Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους ¨διαγωνιζόμενους¨. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα, αναγράφονται δε ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προθεσμία παράδοσης 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της ή μέχρι της εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων ή μέχρι της εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού. Για την παράδοση των επιμέρους ειδών από τον Ανάδοχο στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας θα 
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   
H προμήθεια όλων των ειδών και ποσοτήτων που προβλέπονται από τη συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή 
θα είναι συνεχής, ανάλογα με τις ανάγκες, για όλο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το προς προμήθεια είδος τμηματικά, όπως παρακάτω:  
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, και καθ’ υπόδειξη του Δήμου Βόρειας 
Κέρκυρας μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και μέσα σε χρονικό διάστημα που θα αναγράφεται σε 
αυτήν. 
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το 
Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και σε χρονικό διάστημα που θα 
αναγράφεται επί αυτής πλην εξαιρέσεων (αργία, ανωτέρω βία κλπ).  
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ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα 
παραλαμβάνει τμηματικά και στο σύνολό της την προμήθεια, συντάσσοντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
παραλαβής κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 
4412/2016.   
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή 
και δεν είναι δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον 
καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πληρωμή 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας αφού προηγουμένως 
προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα δελτία 
αποστολής και όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά εξαρτώνται από το 
Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών της Δ/νσης Ελέγχων & 
Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Κέρκυρας και δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο  
www.fuelprices.gr.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Εγκρίσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 

Όλα τα είδη καυσίμων θα πληρούν τις εγκρίσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και την Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ανωτέρα βία 

Ως ¨Ανωτέρα βία¨ θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας 
βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Τελικές διατάξεις 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, οι όροι της σύμβασης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην 
Κέρκυρα. 

  
Αχαράβη,   
……./09/2021 

 

http://www.fuelprices.gr/
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Συντάχθηκε 

              
                Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος 

           
          Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος Βλάχος 

ΠΕ/Α΄ Γεωτεχνικών 

          Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 


