
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 

     
     Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου , της  Σχολής 

Νοσηλευτών, του Ψυχαργώ, του ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ και των Κ.Υγείας του Νομού Άρτας. 
     Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να 
πληρούν απόλυτα τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, των σχετικών νόμων καθώς 
και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση: 
 1. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.απόφαση 1) 

467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 

332/2004 τεύχος Β' 4) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' . 
 2. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.απόφαση 1) 

514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'  3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 

501/2012 τεύχος Β'. 

 3. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.απόφαση 1) ΑΧΣ 

510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 

501/2012 τεύχος Β' . 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 
    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

     ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 22500 

2 Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) 350000 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 250000 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 5000 

2 Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) 200 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 6500 

 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 3000 

2 Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) 250 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 12300 

 
 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 5000 

2 Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) 200 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 12000 

 
 

ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 1200 

2 Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) 150 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 13500 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

4 Πετρέλαιο Θέρμανσης 2500 

 
 

ΨΥΧΑΡΓΩ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(LT) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 4000 

 



 
 
     Ως τιμή σύμβασης ορίζεται η μέση τιμή λιανικής πώλησης των πρατηρίων που ευρίσκονται σε 
απόσταση μέχρι εννέα χιλιομέτρων (9km) από το κέντρο της πόλης της Άρτας. Αυτή θα 
γνωστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου στον προμηθευτή κάθε Δευτέρα και θα ισχύει για όλη την 
εβδομάδα.       

 
     Το πετρέλαιο κίνησης που θα χορηγείται στο Γ. Ν. Άρτας και στις άλλες υγειονομικές μονάδες , 
θα πρέπει να πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές των Ελληνικών διυλιστηρίων. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να έχει ολόκληρη την εκάστοτε αιτούμενη ποσότητα καυσίμου. Δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί έλλειψη για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν αυτό βεβαιώνεται από το Τμήμα Εμπορίου. 
 
    Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του Γ. Ν. Άρτας και των άλλων 
υγειονομικών μονάδων με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή, τακτικά και ανελλιπώς ύστερα από 
αίτηση της υπηρεσίας.  
 
     Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις απαιτούμενες ποσότητες εντός εικοσιτετραώρου 
(εργάσιμες ημέρες και ώρες),κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης ή τηλεομοιοτυπίας (Fax). 
  
    Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης εξυπηρετώντας την υπηρεσία 
μας και σε περίπτωση που από υπαιτιότητά του δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανωμαλία θα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π. Δ. 173/90 και θα επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
    Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή , η οποία θα 
ορίζεται κάθε μήνα από τον Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας. 
    
    Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι : 
1. O έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , όπως χρώματος κ.λ.π. 
3. Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου εντύπου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται 
αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου 
και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή και την επιτροπή. Σε περίπτωση άρνησης θα 
γίνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο. 
 
  
 Ποιοτικοί έλεγχοι – Δειγματοληψία 
 
1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε : 
 
1.1. Ποιοτικό και 
1.2. Ποσοτικό 
 



2. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται : 
 
2.1 Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού χρώματος για το κάθε είδος καυσίμου ( π.χ πετρέλαιο 
θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό). 
2.2 Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην αρμόδια χημική 
υπηρεσία. Η δειγματοληψία διενεργείται , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της 
εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. 
Σε περίπτωση διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, η επιτροπή παραλαβής λαμβάνει απ ευθείας τα 
δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια χημική υπηρεσία ή καλεί την αρμόδια Δ/νση Εμπορίου 
της Περιφέρειας Ηπείρου. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του Βυτιοφορέα. Ο Βυτιοφορέας κατά 
την ώρα της εκφόρτωσης αφού του ζητηθεί υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 
δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου , το οποίο θα λαμβάνεται, από τον σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων. 
3. Τέλος 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 την 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). 
4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη 
δειγματίζουσα υπηρεσία (Πανεπιστήμιο ή Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου). 
5. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι 
κανονικό ή μη κανονικό – νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
 

Σημείωση: Οι ανωτέρω ποσότητες καυσίμων είναι ενδεικτικές. 
 
 
      
 


