
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
Πληροφορίες: Π. Σαββάκη 
Τηλ.: 2813-409537 
Fax: 2810 243371 
E-mail: savvaki-p@heraklion.gr 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής 
Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου Ηρακλείου 
Κρήτης» 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …969,00 €…. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι………1191,87€ ……… 

 

 

 

 

Περιεχόµενο Μελέτης: 
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Τιµολόγιο 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

Αρ.πρωτ……74434……. 

Ηµεροµ…10/06/2015….. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
Πληροφορίες: Π. Σαββάκη 
Τηλ.: 2813-409537 
Fax: 2810 243371 
E-mail: savvaki-p@heraklion.gr 
 
«Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των µελών  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής 
Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  ∆/νσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης» 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
4. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Την  ΥΥΥΥ.ΑΑΑΑ 11389/8-3-1993 Ε̈ΕΕΕννννιιιιααααίοοοοςςςς ΚΚΚΚααααννννοοοοννννιιιισσσσµόςςςς ΠΠΠΠρρρροοοοµηηηηθθθθεεεειιιιώνννν ΟΟΟΟρρρργγγγααααννννιιιισσσσµώνννν ΤΤΤΤοοοοππππιιιικκκκήςςςς 
ΑΑΑΑυυυυττττοοοοδδδδιιιιοοοοίκκκκηηηησσσσηηηηςςςς¨ (ΦΦΦΦΕΕΕΕΚΚΚΚ 185/ΒΒΒΒ).  

6. Την µε αριθ. πρωτ.134574 / 03-09-2014  απόφαση ∆ηµάρχου Ηρακλείου για ορισµό 
Αντιδηµάρχου  και την  µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σ΄αυτούς.  

7. ΤΤΤΤιιιιςςςς ααααννννάγγγγκκκκεεεεςςςς των  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στην προµήθεια φιαλών υγραερίου, η προµήθεια 

κρίνεται αναγκαία, για τη σπουδαιότητά της, ως προς την κάλυψη αναγκών, για 
την  εξυπηρέτηση των µελών των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 969,00 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) ήτοι 1191,87€ και 
θα βαρύνει τον οικείο K.A.15-6682.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος  
οικονοµικού έτους 2015.   
   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
α/α   Περιγραφή Ποσότητα   Ενδεικτική   

Τιµή 
Μονάδος(€)  

Συνολική Τιµή  
(€)   

1.   Φιάλες υγραερίου, βάρους περίπου 
10 κιλών, µίγµατος βουτανίου, µε 
πλαστική τάπα ασφαλείας, ειδική 
βαλβίδα ασφαλείας και ανάγλυφη 
ηµεροµηνία ελέγχου, σύµφωνα µε 

51  19,00  969,00  

Ηµεροµ…10/06/2015…. 



τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , µε την τοποθέτηση.   

CPV.09133000-0 

Φ. Π. Α. (23 %)   222,87  

Γενικό Σύνολο   1191,87  

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Συν τ ά ξα σα  H  Προ ϊ σ τ αµ έ νη  
Τµήµατ ο ς  

Ο  Προ ϊ σ τ άµ ε ν ο ς  
∆ ι ε ύ θυ ν ση ς  

 
 
 

Σαβ βάκη  
Πελα γ ί α   

 
 
 

Κορν αράκη  
Μαρ ία  

 
 
 

Φαν ού ρ ι ο ς  
Οικ ο ν οµάκη ς  

Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΝΑΚΗ – ΚΟΧΙΑ∆ΑΚΗ 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
Πληροφορίες: Π. Σαββάκη 
Τηλ.: 2813-409537 
Fax: 2810 243371 
E-mail: savvaki-p@heraklion.gr 
 
«Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
4. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Την  ΥΥΥΥ.ΑΑΑΑ 11389/8-3-1993 Ε̈ΕΕΕννννιιιιααααίοοοοςςςς ΚΚΚΚααααννννοοοοννννιιιισσσσµόςςςς ΠΠΠΠρρρροοοοµηηηηθθθθεεεειιιιώνννν ΟΟΟΟρρρργγγγααααννννιιιισσσσµώνννν ΤΤΤΤοοοοππππιιιικκκκήςςςς ΑΑΑΑυυυυττττοοοοδδδδιιιιοοοοίκκκκηηηησσσσηηηηςςςς¨ 
(ΦΦΦΦΕΕΕΕΚΚΚΚ 185/ΒΒΒΒ).  

6. Την µε αριθ. πρωτ.134574 / 03-09-2014  απόφαση ∆ηµάρχου Ηρακλείου για ορισµό Αντιδηµάρχου  
και την  µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σ΄αυτούς.  

7. ΤΤΤΤιιιιςςςς ααααννννάγγγγκκκκεεεεςςςς των  δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

   
α/α   Περιγραφή Ποσότητα   Ενδεικτική   

Τιµή 
Μονάδος(€)  

1.   Φιάλες υγραερίου, βάρους περίπου 10 κιλών, 
µίγµατος βουτανίου, µε πλαστική τάπα ασφαλείας, 
ειδική βαλβίδα ασφαλείας και ανάγλυφη ηµεροµηνία 
ελέγχου, σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , µε την τοποθέτηση.   

CPV.09133000-0 

 

51  19,00  

 

   
   
   

 

 

Η  Συν τ ά ξα σα  H  Προ ϊ σ τ αµ έ νη  
Τµήµατ ο ς  

Ο  Προ ϊ σ τ άµ ε ν ο ς  
∆ ι ε ύ θυ ν ση ς  

 
 
 

Σαβ βάκη  
Πελα γ ί α   

 
 
 

Κορν αράκη  
Μαρ ία  

 
 
 

Φαν ού ρ ι ο ς  
Οικ ο ν οµάκη ς  

Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  Ηµε ρ . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5  

Ηµεροµ…10/06/2015…. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΝΑΚΗ – ΚΟΧΙΑ∆ΑΚΗ 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
Πληροφορίες: Π. Σαββάκη 
Τηλ.: 2813-409537 
Fax: 2810 243371 
E-mail: savvaki-p@heraklion.gr 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες. 

της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης» και συγκεκριµένα, την κάλυψη αναγκών, εξυπηρέτησης των µελών 

των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 969,00€ πλέον  Φ.Π.Α. (23%) ήτοι 1191,87.€ και θα 

βαρύνει τον οικείο  K.A.15-6682.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος  2015.   

Άρθρο 2ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 
1. Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

3. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

4. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Την  Υ.Α 11389/8-3-1993 Ε̈νιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β).  

6. Τις διατάξεις του Ν4281/2014. 

 
Άρθρο 3ο  

Η παρούσα µελέτη εµπεριέχει τα κάτωθι: 

1. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   

Ηµεροµ……10/06/2015…. 



2. Τιµολόγιο 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Άρθρο 4ο  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το 

αντικείµενο της προµήθειας. ΑΑΑΑυυυυττττό ααααπππποοοοδδδδεεεειιιικκκκννννύεεεεττττααααιιιι µεεεε ττττηηηηνννν ππππρρρροοοοσσσσκκκκόµιιιισσσσηηηη ββββεεεεββββααααίωωωωσσσσηηηηςςςς εεεεγγγγγγγγρρρρααααφφφφήςςςς ττττοοοουυυυ 

κκκκάθθθθεεεε εεεεννννδδδδιιιιααααφφφφεεεερρρρόµεεεεννννοοοουυυυ ππππρρρροοοοµηηηηθθθθεεεευυυυττττή σσσσττττοοοο εεεεππππααααγγγγγγγγεεεελλλλµααααττττιιιικκκκό ή εεεεµπππποοοορρρριιιικκκκό µηηηηττττρρρρώοοοο.  
 

Άρθρο 5ο  
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα µελέτη αφορά απευθείας ανάθεση  µε κριτήριο κατακύρωσης  ττττην χαµηλότερη 

τιµή. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά, η οποία υποβάλλετε πρέπει να υποβάλλουν στην 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού φάκελο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς τους. 

Άρθρο 6ο  
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες 

των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου 

Ηρακλείου Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα κατά τόπους Κέντρα  µε δικές του 

δαπάνες και µεταφορικά µέσα  σε προθεσµία µίας  ηµέρας από την ειδοποίηση από τους υπεύθυνους του 

κάθε Κέντρου. 

 

Άρθρο 7ο  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, αµέσως µετά την παράδοσή τους αφού 

προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ελεγχθεί η 

ανάγλυφη ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου.   

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά κατόπιν παραγγελίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. 

Άρθρο 8ο  
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η δαπάνη µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος 

ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους 

από την αρµόδια επιτροπή. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά, σε τόπους που θα 



οριστούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Ηρακλείου και σύµφωνα µε τις ανάγκες των 

Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου 

Ηρακλείου. 

Τα έξοδα τοποθέτησης των φιαλών  στους τόπους παράδοσης, θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή, 

υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των ειδών και η 

παράδοσή και η τοποθέτηση των φιαλών. Η διάθεση των φιαλών θα γίνεται αφού πρώτα περάσουν 

όλους τους απαιτούµενους ελέγχους ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος 

διαρροών κατά την τοποθέτηση στην συνδεσµολογία, χωρίς καµία χρέωση. Θα πρέπει να γίνεται 

έλεγχος και αντικατάσταση στα λάστιχα συνδεσµολογίας όταν είναι φθαρµένα, χωρίς καµία 

χρέωση.  Η τιµή θα είναι σταθερή έως την ηµεροµηνία λήξη της προµήθειας. Οι παραγγελίες θα 

εκτελούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες και την κατανάλωση των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η, ∆ήµου 

Ηρακλείου.  

Άρθρο 9ο  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συµβάσεως ως την  

31/12/2015. 

Άρθρο 10ο  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας 

ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της Υπ. Απόφασης  11389/93. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθειας φιαλών  υγραερίου  συνολικού ποσού 1191,87€ (συν. 

ΦΠΑ) για τις  ανάγκες των µελών  των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της  ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Έχοντας 

υπόψη τα κάτωθι: 

1. Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

3. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

4. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Την  Υ.Α 11389/8-3-1993 Ε̈νιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β).  

6. Τις διατάξεις του Ν4281/2014. 

 

Ορίζουµε  τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής  :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  

1 Φιάλες υγραερίου (Βουτανίου 10ΚG) – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ   

 

Οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφη ηµεροµηνία ελέγχου της. Κατά την 

τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος  για εκδορές ή διαρροή του υγραερίου.  

Ηµεροµ……10/06/2015……. 



Το προσφερόµενο υγραέριο (Βουτάνιο) θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις πού 

αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006), εµφιαλωµένο σε φιάλες (κατακόρυφα 

µεταλλικά δοχεία κυλινδρικής µορφής) καθαρού βάρους 10kg. Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι 

µίγµα βουτανίου (Β) του εµπορίου. (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν 

στις εφαρµογές εκείνες, στις οποίες το επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι η χαµηλή πτητικότητα - 

το Βουτάνιο εµπορίου περιέχει κυρίως βουτάνιο ) 

Η δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ύψους 1191,87.€ (συµπ. ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 

οικείο Κ.Α. 15-6682.001  του προϋπολογισµού για το οικονοµικό  έτος 2015. 
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