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ΠΡΟΣ 

 
               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0), ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ » 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

2. το με αρ. πρωτ. 1014/20-1-2023 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος, της Υγ. Μονάδας 

Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, με θέμα «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων», 

3. η με αρ. 4/15-2-2023 (θέμα 42ο)  Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. 

Νοσοκομείου Ημαθίας περί , ‘Έγκρισης Σκοπιμότητας, Διενέργειας Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας με απευθείας ανάθεση κατόπιν Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και 

ορισμού μελών Επιτροπής Αξιολόγησης για την Ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων της Υγ. 

Μονάδας  Νάουσαςτου Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας και 

4. η με αρ. πρωτ. 2145/03-3-2023 Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης  της Υγ. Μονάδας 

Νάουσας  

Η Υγειονομική Μονάδα Νάουσας  του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω σχετικά, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες της όσον αφορά στην 

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάδειξη 

Αναδόχου από τις διαδικασίες του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (ΑΔ 

24/2022) του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας, γνωστοποιεί , ότι προβαίνει σε: 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων (CPV 09100000-0) 

για την κάλυψη των αναγκών της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, 

με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και ύστερα από έκδοση της παρούσας 

Πρόσκλησης, 
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συνολικού προϋπολογισμού 29.999,75 € χωρίς ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (το 

μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 100 (%) στη Μέση Λιανική Τιμή 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του), διάρκειας έως εξάντλησης του 

προϋπολογισμού. 

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου promithies@gnnaousas.grτα ακόλουθα: 

I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποβάλλονται τα εξής: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται : 

α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

β) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης, 

γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό 

και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 

ε) ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης και σε τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής. 

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής: 

Α. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για την υπό ανάθεση υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα, όπως 

αυτή περιγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα 

συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και άλλα 

υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης 

του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση 

της σύμβασης -π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.-)., ώστε να 

επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

Β. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής: 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς 

και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η 

συγκεκριμένη Ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την 

ολοκλήρωση της Σύμβασης και τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής. Αποκλείεται 



 

3 από 7 

 

 

οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

Αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας και την αποπληρωμή της. 

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό1. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες 

βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

 
 

1
 Να προσκομιστεί παραστατικό ισχύουσας κατά την υποβολή εκπροσώπησης. 
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υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η 

ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης). 

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Το αντικείμενο της Ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του 

Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και η παράδοση θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης της συμβατικής αξίας λόγω έκτακτων αναγκών 

Δημόσιας Υγείας, δύνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Μονάδας Νάουσας του Γ. 

Νοσοκομείου Ημαθίας. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί 

της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας μετά την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με 

χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η 

Τρίτη  14-3-2023 και ώρα 12:00η μεσημβρινή. 

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη, επισυνάπτονται στο τέλος 

της παρούσας. 

 
 

      Ο ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                     ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

 
                                                                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0) 
 

ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις 
αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 
Ειδικότερα: 

1.1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις: 
1.1.1. ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/Β/2007 όπως αυτή καταργήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 
147/2015/16 (ΦΕΚ 293/Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη - απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμών» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

1.1.2. ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/Β/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 
316/2010/12 (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» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
Ανάπτυξης και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής - Προστασίας 
του πολίτη. 

 

1.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται: 

 
1.2.1. στην με αριθμ. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/9-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο 
κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(M/Μ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ Μ/Μ 
(€) ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

1 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

ΛΙΤΡΟ 5.000 1,36 6.800,00€ 

 

2 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

ΛΙΤΡΟ 24.550 0,945 23.199,75€ 

     
29.999,75€ 
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όπως αυτή καταργήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 76/16 (ΦΕΚ 4217/Β/28-12-2016 - διορθ. 
σφαλμ. στο ΦΕΚ 241/Β/2-2-17) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται 
ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς 
και 

 
1.2.2. στην με αριθμ. 316/2010/12 (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» Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής αλλαγής - Προστασίας του πολίτη. 

 

1.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται: 

 

1.3.1. στην με αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/16-10-03) «Προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως αυτή 
ισχύει σήμερα και 

 
1.3.2. στην με αριθμ. 469/2002/03 (ΦΕΚ 1273/Β/5-9-03 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1630/Β/03) 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης» Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών   Οικονομίας   και    Οικονομικών    -    Ανάπτυξης -    Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και 

 
1.3.3. στην με αριθμ. 468/2002/03 και (ΦΕΚ 1273/Β/5-9-03 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1630/Β/03) 
«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» Κοινή Υπουργική 
Απόφαση   των   Υπουργών    Οικονομίας    και    Οικονομικών    -    Ανάπτυξης - 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

 
2. Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την με αρ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 
2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την με αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017 – διόρθ. σφαλ. στο ΦΕΚ 
3080/Β/06-09-2017) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 
3. Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα 

καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες της Υγ.Μ.Νάουσας  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 
 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα 
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις 
του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 
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2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Η μεταφορά των καυσίμων (του πετρελαίου κίνησης για θέρμανση & του πετρελαίου θέρμανσης) στο 
Νοσοκομείο, θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του Αναδόχου/Προμηθευτή και σε ώρες που θα 
ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το πετρέλαιο 
θα παραδίδεται στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου (Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, ΔΙΕΚ, 
ΚΕΦΙΑΠ & Μονάδα Νάουσας,), ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα από την παράδοση του καυσίμου. 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες 
πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά 
σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα 
ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο και περιλαμβάνει: 

- έλεγχο της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
Ανάδοχο/Προμηθευτή 

- έλεγχο μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. 

 
Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται 
αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου 
και θα υπογράφεται και από τον Ανάδοχο/Προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική 
παρατήρηση στο πρωτόκολλο. 

 
Το Νοσοκομείο θα πραγματοποιεί ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ. 

 
Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει, πέρα από την καταγραφή της 
ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου, να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που 
αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του 
καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (προμέτρηση - επιμέτρηση δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα 
σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της 07/2009 Αγορανομικής 
διάταξης για τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ 
της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου και της ένδειξης της δεξαμενής του καταναλωτή, κατά 
την ογκομέτρηση της τελευταίας μετά την παράδοση, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ένδειξη της 
ογκομετρηθείσας δεξαμενής (άρθρο 291 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης). 

 
Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Υγειονομικής Μονάδας του 
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. 

 
Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη 
δειγματίζουσα Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου). 

 
Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό- 

νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο/Προμηθευτή. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. ,chkostas @hotmail.gr 

2 JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,info@jetoilindustries.com 
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