
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία  21/09/2020 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 13195 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

Ταχ. Δ/νση   :  ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ .   :  19 002  

Τηλ.             :  2132030755 Αριθμ. μελέτης:  30/2020 

Fax              :  2106646188 ΠΡΟΫΠ, : 710.480,00 €  με το Φ, Π, Α, 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/14, ΠΔ 80/16 και Ν. 4555/18 
Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, ο Δήμος μας έχει ανάγκη  να προβεί  

στην προμήθεια  υγρών καυσίμων (βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) για την κίνηση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Παιανίας, για δύο έτη συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 710.480,00 
€ με το Φ. Π. Α. 24%. και θα βαρύνει τον: 

 

Α/Α Κ.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΩΝ σε € 

2021 2022 

1 Κ.Α. 10-6641.008 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας 

60.000,00 60.000,00 

2 Κ.Α. 20-6641.009 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

300.000,00 300.000,00 

3 Κ.Α. 25-6641.008 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
υπηρεσίας ύδρευσης 

20.000,00 20.000,00 

4 Κ.Α. 35-6641.006 Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου  12.000,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 392.000,00 392.000,00 

CPV 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη)  
CPV 09134200-9 (πετρέλαιο κίνησης)  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 ΤΙΜΗ (*) ΠΟΣΟ 

Προμήθεια Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης Λίτρο (lt) 260.000 260.000 1,124 584.480,00 

Προμήθεια Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρο (lt) 45.000 45.000 1,400 126.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
    

710.480,00 

 
Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας   
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, προμήθειας θα είναι  διάρκειας, από την 
υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης τριών(3) μηνών. 
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της 
παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.  

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία χ 

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

  

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Στ. ΜΑΔΗΣ 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. μελέτης:  30/2020 

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ, : 710.480,00 €  με το Φ, Π, Α, 

 
 
 
 

Διεθνής Ανοικτός  Διαγωνισμός (μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης). 
 
 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 
 

 
 

        ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης τριών(3) μηνών. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΥΡΩ  #  710.480,00 €  # 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης : 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής, όπως 
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης για τον Νομό Αττικής. Σημειώνεται ότι εφόσον η 
τιμή αντλίας του αναδόχου την ημέρα παράδοσης των καυσίμων είναι χαμηλότερη από την μέση 
λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης ο ανάδοχος θα αναπροσαρμόζει την τιμή τιμολόγησης με την τιμή 
αντλίας του, σε διαφορετική περίπτωση θα τιμολογεί με την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης. 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    21 - 09 - 2020 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    21 - 09 - 2020 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 

ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. μελέτης:  30/2020 

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ, : 710.480,00 €  με το Φ, Π, Α, 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) για την 

κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Παιανίας, για δύο έτη συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού : 710.480,00 € με το Φ. Π. Α. 24%. και θα βαρύνει τον: 

 

Α/Α Κ.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΩΝ σε € 

2021 2022 

1 Κ.Α. 10-6641.008 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας 

60.000,00 60.000,00 

2 Κ.Α. 20-6641.009 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

300.000,00 300.000,00 

3 Κ.Α. 25-6641.008 
Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της 
υπηρεσίας ύδρευσης 

20.000,00 20.000,00 

4 Κ.Α. 35-6641.006 Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου  12.000,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 392.000,00 392.000,00 

 
* Σημειώνεται σύμφωνα με την 8440/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 318/2011) οι Σχολικές 
Επιτροπές δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης προϋπολογισμού. 

Η μελέτη έχει συνταχθεί με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής, όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπ. 
Ανάπτυξης για τον Νομό Αττικής. Σημειώνεται ότι εφόσον η τιμή αντλίας του αναδόχου την ημέρα 
παράδοσης των καυσίμων είναι χαμηλότερη από την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης ο 
ανάδοχος θα αναπροσαρμόζει την τιμή τιμολόγησης με την τιμή αντλίας του, σε διαφορετική 
περίπτωση θα τιμολογεί με την μέση λιανική τιμή του Υπ. Ανάπτυξης και η προμήθεια θα διεξαχθεί 
με Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του:  

1.  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016). 

2.  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010). 

3.  Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Γενικά χαρακτηριστικά : 

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει 
νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπόμενων. 

Οι υδρογονάνθρακες θα είναι απόσταγμα πετρελαίου ή προϊόν πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών 
σε σωστές αναλογίες. Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα 
χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. 

 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΙΟ 

Πυκνότητα στους 15C, kg/m³ 820-860 

Σημείο ανάφλεξης C 55 

Νερό mg/kg max 200 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg max 24 

Ανθρακούχο υπόλειμμα 0/0 m/m max 0,30 

Τέφρα 0/0 m/m max 0,01 

Ιξώδες στους 40 C, mm 2/5 2.00-4.50 

Θείο 0/0 m/m max 0,05% 

Διάβρωση χαλκού, κλάση 1 

Αντοχή στην οξείδωση g/m³ max 25 

Ποιότητα καύσης  

Αριθμός κετανίου min 49 

Δείκτης κετανίου min 46 

 
Οι ανωτέρω προδιαγραφές του προϊόντος προκύπτουν από την 1166/93 κοινή Υπουργική 

απόφαση, Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωρ. Και Δημ. Έργων & Βιομηχανίας , 
Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 336/5-5-1994 τεύχος Β’). 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  

Γενικά χαρακτηριστικά : 
Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό, 

ιζήματα αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το 
φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής. Για 
εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων, η αμόλυβδη βενζίνη θα 
φέρει ινηθέτη κινιζαρίνη σε ποσοστό 6 χιλιοστογραμμάρια ανά λίτρο. 

Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται σύμφωνα με 
την 412/92 απόφαση Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 403 Β/19-6-92). 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  ΟΡΙΟ 

Αριθμός οκτανίου RON/MON min 95/85 

Μόλυβδος 9/1 max 0,013 

Βενζόλιο % v/v max 5,00 

Πυκνότητα στους 15C kg/m³ 725-780 

Θείο % m/m max 0.05% m/m 

Αντοχή στην οξείδωση min 360 

Υπάρχοντα κομμώδη mg/100ml max 
(εκπλυθέντα) 

5 

Διάβρωση χαλκού ASTM.Max ( 3ώρες στους 

50C 
1 

 
Οι μέθοδοι ελέγχου προσδιορίζονται από την 1150/93 κοινή Υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωρ. Και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 127/24-2-94 τεύχος Β’) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    21 - 09 - 2020 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    21 - 09 - 2020 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 

ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. μελέτης:  30/2020 

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ, : 710.480,00 €  με το Φ, Π, Α, 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 ΤΙΜΗ (*) ΠΟΣΟ 

Προμήθεια Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης Λίτρο (lt) 260.000 260.000 1,124 584.480,00 

Προμήθεια Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρο (lt) 45.000 45.000 1,400 126.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
    

710.480,00 

 (*) τιμές της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2020 για Αμόλυβδη 95 οκτ., Diesel Κίνησης για τον 
Νομό Αττικής όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης. 

 
Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για τον Νομό Αττικής  

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Προϊόν  Μέση τιμή  

Αμόλυβδη 95 οκτ.  1,400 

Diesel Κίνησης  1,124 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    21 - 09 - 2020 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    21 - 09 - 2020 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 

ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. μελέτης:  30/2020 

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ, : 710.480,00 €  με το Φ, Π, Α, 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης, 

πετρελαίου κίνησης)  για την κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Παιανίας 
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί, από την 

διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για την εκτέλεση 
της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, 
χωρίς ο Δήμος να υποχρεούνται να προμηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που 
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι 710.480,00 € 

 
Άρθρο 2ο  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:   

 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 08/08/2016) 

 Τον Ν. 4013/2011 και την Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-52017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

 Το άρθρο 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

 Την Υ.Α. 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - 
Προμήθειες και Υπηρεσίες» 

 Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) 

 Τον Ν. 4270/2014 και το Π.Δ. 80/2016 

 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’ 

 Την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 
καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών 

 Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 



 Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-2014) : Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις 

 Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Ν. 
4412/2016 

 Τον Ν. 4555/18 ΦΕΚ 133 Α/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]……………..» 

Άρθρο 3ο  ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 Το συμφωνητικό 

 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

 Τα συνημμένα στην διακήρυξη παραρτήματα 

 Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων-
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Άρθρο 4ο  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από τον κάθε φορέα υλοποίησης, βάσει των 

εγκριθεισών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2022, μετά την 
έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την βεβαίωση παραλαβής των ειδών, εφόσον δεν 
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών 

Άρθρο 5ο  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει στο χρόνο που καθορίζεται με σχετική έγγραφη πρόσκληση που δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση αυτής για την υπογραφή των σχετικών 
συμφωνητικών, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016) 

Άρθρο 6ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του κάθε φορέα και κατά τα λοιπά οριζόμενα σε 
ειδικότερα άρθρα αυτού, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζονται από τα επιμέρους 
συμφωνητικά 

Άρθρο 7ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.   
Εγγύηση συμμετοχής 
Ο οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δυο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της έκαστης 

σύμβασης σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) επί της αξίας του συμβατικού αντικειμένου εκτός 
Φ.Π.Α.. Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από 



το συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, καθώς και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 8ο  ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται από την υπογραφή 

της σύμβασης έως δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης τριών(3) μηνών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

του Δήμο. Αναλυτικά η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καύσιμα καθημερινά σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας 

της επιχείρησής του και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία 
αποστολής και τιμολόγια πώλησης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις. Επίσης 
υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, να 
επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής τα οποία αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα 
(www.fuelprices.gr). 

Ο τρόπος τιμολόγησης, κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στο συμφωνητικό. Οι τιμές 
τιμολόγησης θα είναι σύμφωνες με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου 
(ποσοστό έκπτωσης). Ο Φ.Π.Α., ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με 
εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό 
έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης 
περίπτωσης ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 204), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 
4412/2016 

Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 
Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα μεταβαίνουν στο πρατήριο του αναδόχου και θα 

ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. Σε περίπτωση που το πρατήριο του 
αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών (3) χιλιομέτρων από την έδρα του χώρου 
στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου (1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου), ο ανάδοχος οφείλει να 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την 
αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Κάθε φορά που 
τα οχήματα θα τροφοδοτούνται με καύσιμα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει δελτίο 
αποστολής, επί του οποίου εκτός της ποσότητας και του είδους του καυσίμου, θα αναγράφεται ο 
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που τροφοδοτείται και θα προσυπογράφει ο οδηγός του. Στο 
τέλος του μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια ανά υπηρεσία και φορέα, σύμφωνα με τα 
εκδοθέντα δελτία αποστολής, με βάση την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Επίσης στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση προκειμένου να υλοποιούνται οι 
σχετικές λογιστικές συμφωνίες. 

Άρθρο 9ο  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς 

καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Οι κατά νόμον κρατήσεις, θα υπολογίζονται στην καθαρή 
αξία έκαστου τιμολογίου. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    21 - 09 - 2020 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    21 - 09 - 2020 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 

ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 
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