
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

1. Τα καύσιμα της προμήθειας θα πρέπει να τηρούν όλες τις νόμιμες τεχνικές και ποιοτικές 

προδιαγραφές και να είναι κατάλληλα για τη χρήση, που προορίζονται.Οι προδιαγραφές των 

καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις.  

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». 

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 

Οδηγία2014/77/ΕΕ». 

Το υγραέριο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και όπως αυτές θα 

ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού. 

 

2.Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να ζητήσει τη δειγματοληψία 

καυσίμων και τη διενέργεια χημικού ελέγχου από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 

προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Καυσίμων Κίνησης. 



 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 1. Η διάρκεια της σύμβασης ,που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο , ορίζεται  από την  οριστική 

κατακύρωση της προμήθειας έως τις 31-12-2019, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί 

νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι 31-12-2019,η ΑΡΣΙΣ έχει  δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης και με τους ίδιους όρους.  

  

2. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει στην ΑΡΣΙΣ τα καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων, 

που χρησιμοποιούνται στην κάθε Δομή Φιλοξενίας . Η προμήθεια των  καυσίμων θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις . 

 3. Ο εφοδιασµός των οχημάτων , που χρησιμοποιούνται από τις Δομές Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ , 
με καύσιµα,   (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο κίνησης) θα γίνεται απευθείας 
στα οχήματα των Δομών της ΑΡΣΙΣ στο πρατήριο του αναδόχου ή σε συνεργαζόμενο πρατήριο, 
που θα υποδείξει ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης. Το πρατήριο του αναδόχου ή 
το συνεργαζόμενο πρατήριο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου ή/και των όμορων 
Δήμων,  όπου εδρεύει η κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ.  
4. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των 

παραληπτών της ΑΡΣΙΣ στο πρατήριο του προμηθευτή και μέχρι την εξάντληση του 

προϋπολογισμού της σύμβασης , που θα υπογραφεί , που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 

5. Η ΑΡΣΙΣ θα ενημερώσει εγγράφως τον/τους Αναδόχους για τα οχήματα , που 

χρησιμοποιούνται στην αντίστοιχη Δομή. Σε περίπτωση αλλαγής ή αντικατάστασης οχήματος 

για οποιοδήποτε λόγο σε περίπτωση προσθήκης οχήματος, η ΑΡΣΙΣ θα ενημερώνει αμελητί τον 

Ανάδοχο. 

6. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει αμελητί την αιτούμενη ποσότητα της προμήθειας κατά την 

προσέλευση των οχημάτων, που χρησιμοποιούνται από την αντίστοιχη Δομή της ΑΡΣΙΣ , στο 

πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

7.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως,  είναι πιθανό 

να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. 

Εφόσον, βάσει των αναγκών των Δομών της ΑΡΣΙΣ , κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη 

όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η σύμβαση στο 

σύνολο της, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ή να 

απαιτήσει την υλοποίηση όλης της προμήθειας. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 

ανταποκριθεί. 



8. Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να 

πληρούν απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, καθώς και των εκάστοτε 

ισχυουσών σχετικών Αγορανοµικών∆ιατάξεων κατά περίπτωση 

9.Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των καυσίμων της προήθειας και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με 

δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. 

10.  Όταν δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής της προμήθειας της ΑΡΣΙΣ 

όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς 

προμήθεια είδους, η εκάστοτε τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα 

δειγματοληπτικού ελέγχου του καυσίμου κίνησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 

εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους και την αποστολή των δειγμάτων στο Γ.Χ.Κ. για 

καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Αναδόχου , 

ο οποίος θα καλείται προς τούτο . Αν δεν παρεβρεθεί ο Ανάδοχος , παρά την κλήση του , η 

δειγματοληψία προχωρεί κανονικά. 

 


