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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2023 
ΚΑΙ 2024 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων, και για τις ανάγκες θέρμανσης ,  του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων  
Τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης  και αμόλυβδη 
βενζίνη) πρέπει να έχουν  ποιότητα ίδια µε των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και να  
έχουν τις προδιαγραφές  που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του 
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ) 
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Ο Δήμος Θάσου 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. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
 
Προδιαγραφές – Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Πετρελαίου Κίνησης (Diesel)  
ΟΙ προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το 
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων 
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα 
περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από  το Ανώτατο 
Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 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 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 ιχνηθέτου.  
 
Προδιαγραφές – Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Πετρελαίου Θέρμανσης (Diesel)  
Οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το 
πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 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 Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, 
όπως περιγράφεται από  το Ανώτατο ΧημικοόΣυμβούλιο, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο 
πετρελαίου. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 
 έως ASTM No 5 
 
Προδιαγραφές – Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Αμόλυβδης Βενζίνης (Unleaded 95)  
Οι προδιαγραφές  πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η 
αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη 
θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη 
ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται 
με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός 
προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. Για τη 
βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. 
Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 



Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Για την προστασία του 
συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη 
ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 
χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα 
με τη μέθοδο ASTM Γ 
 
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό  των 1.239.600,22 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 999.677,60 € πλέον ΦΠΑ   
239.922,62 €. ) 
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 
καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά και συγκεκριμένα  η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Θάσου, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτού  
                                               
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 Η μεταφορά των καυσίμων στο Δήμο Θάσου  και στα Νομικά του πρόσωπα, θα γίνεται με 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Όλα τα είδη θα παραδίδονται ,επί ποινή αποκλεισμού, με 
φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή  αυθημερόν από την παραγγελία  κατά τις εργάσιμες ημέρες  
(από Δευτέρα έως και Παρασκευή), καθώς και τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου (από 1η Μαΐου έως και 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους). Ο Προμηθευτής,  εφόσον 
ειδοποιηθεί σχετικώς για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, είναι υποχρεωμένος ,επί ποινή αποκλεισμού, 
να τροφοδοτήσει με καύσιμα αυθημερόν  κατά τη διάρκεια Αργιών ή Σαββατοκύριακων. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται , επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή 
ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του. 
Η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Για τους ανωτέρω λόγους ο ανάδοχος θα πρέπει ,επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει πρατήριο 
υγρών καυσίμων και οχήματα (βυτία) μεταφοράς καυσίμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Θάσου. 
Η πληρωμή των ειδών θα πραγματοποιείται σε διάστημα 30 ημερών από την εκάστοτε ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή αυτών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 
 
                                                                                                       Συντάχθηκε 
                                                                                   
                                                                                            
                                                                                                Γεωργίτση Παναγιώτα 
                                                                                      Υπάλληλος Δήμου Θάσου (Τ.Ε. 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2023 
ΚΑΙ 2024 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

ΟΜΑΔΑ 1  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2023 ΚΑΙ 2024 

ΕΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2023 ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 32.000 2,00 € 64.000,00 € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 164.000 1,80 € 295.200,00 € 

2024 ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 32.000 2,00 € 64.000,00 € 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 164.000 1,80 € 295.200,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 718.400,00 € 

Φ.Π.Α. 
24% 

172.416,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

890.816,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΑ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2023 ΚΑΙ 2024 

ΕΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2023 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 42.500 1,70 € 72.250,00 € 

2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 42.500 1,70 € 72.250,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 144.500,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 34.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α 24% 

179.180,00 € 



 

ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΥΣΙΜΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2023 ΚΑΙ 2024 

ΕΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2023 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 34.000 1,70 € 57.800,00 
€ 

2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 34.000 1,70 € 57.800,00 
€  

ΣΥΝΟΛΟ 115.600,00 
€ 

Φ.Π.Α. 
24% 

27.744,00 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

143.344,00 
€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4 ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ 2023 ΚΑΙ 2024 

ΕΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2023 ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 2.000 2,00 € 4.000,00 
€ 

2024 ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 2.000 2,00 € 4.000,00 
€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

€ 

Φ.Π.Α. 
24% 

1.920,00 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

9.920,00 
€ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 2023 ΚΑΙ 2024 

 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΟΜΑΔΑ 1  ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2023 ΚΑΙ 

2024 

718.400,00€ 172.416,00€ 890.816,00€ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΑ 
Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2023 ΚΑΙ 2024 

144.500,00€ 34.680,00€ 

 
179.180,00€ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΥΣΙΜΑ 
Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2023 ΚΑΙ 2024 

115.600,00€ 27.744,00€ 143.344,00€ 

ΟΜΑΔΑ 4 ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ 2023 

ΚΑΙ 2024 

8.000,00€ 1.920,00€ 9.920,00€ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 2023 ΚΑΙ 2024 

13.177,60€ 3.162,62€ 16.340,22€ 

ΣΥΝΟΛΑ 999.677,60€ 239.922,62€ 1.239.600,22€ 

Οι τιμές προσφοράς θα δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Θάσου, 
κατά την ημέρα παράδοσης αυτού  
 
                                                                                                       Συντάχθηκε 
                                                                                   
                                                                                            
                                                                                                Γεωργίτση Παναγιώτα 
                                                                                      Υπάλληλος Δήμου Θάσου (Τ.Ε. 13) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023 ΚΑΙ 2024 

ΕΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

2023 

ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 1.309 2,00 € 2.618,00 
€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.103 1,80 € 1.985,40 
€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.103 1,80 € 1.985,40 
€ 

  
  
  

2024 

ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 1.309 2,00 € 2.618,00 
€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.103 1,80 € 1.985,40 
€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 1.103 1,80 € 1.985,40 
€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 13.177,60 

€ 

Φ.Π.Α. 24% 3.162,62 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

16.340,22 
€ 



ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2023 
ΚΑΙ 2024 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Η Προμήθεια αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων, και για τις ανάγκες θέρμανσης ,  του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων 
των ετών 2023 και 2024 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Ο Δήμος Θάσου 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Η μεταφορά των καυσίμων στο Δήμο Θάσου  και στα Νομικά του πρόσωπα, θα γίνεται με 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Όλα τα είδη θα παραδίδονται ,επί ποινή αποκλεισμού, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή  
αυθημερόν από την παραγγελία  κατά τις εργάσιμες ημέρες  (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), 
καθώς και τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου (από 1η Μαΐου έως και 30η 
Οκτωβρίου εκάστου έτους). Ο Προμηθευτής,  εφόσον ειδοποιηθεί σχετικώς για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης, είναι υποχρεωμένος ,επί ποινή αποκλεισμού, να τροφοδοτήσει με καύσιμα αυθημερόν  
κατά τη διάρκεια Αργιών ή Σαββατοκύριακων 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Ο προμηθευτής υποχρεούται , επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή 
ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του. 
Η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Ο  ανάδοχος θα πρέπει ,επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων και 
οχήματα (βυτία) μεταφοράς καυσίμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Θάσου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Η πληρωμή των ειδών θα πραγματοποιείται σε διάστημα 30 ημερών από την εκάστοτε ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή αυτών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 
 
ΑΡΙΘΜΟ 8Ο  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2023 
ΚΑΙ 2024», της παρούσας μελέτης, των διατάξεων του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και των διατάξεων του Ν 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
 
                                                                                                        Συντάχθηκε 
                                                                                   
                                                                                            
                                                                                                Γεωργίτση Παναγιώτα 
                                                                                      Υπάλληλος Δήμου Θάσου (Τ.Ε. 13) 
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