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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                         Νίκαια  19/01/ 2021  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 657 

 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  
 

 

   Μ Ε Λ Ε Τ Η  
 

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Κιλελέρ και των Νομικών του 

Προσώπων , έτους 2021 

  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   

CPV 09135100-5  Πετρέλαιο Θέρμανσης  

CPV 09134100-8  Diesel κίνησης  

                 CPV 09132100-4  Αμόλυβδη Βενζίνη  
 

        Προϋπολογισμός : 202.028,07 € άνευ ΦΠΑ  

               Συνολική Δαπάνη : 250.514,81 €  
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    

1.  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές  

2.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3.  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                  19/01/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                              Αρ. Πρωτ. : 657 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                          

                                                                                      

1.    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των 

οχημάτων και μηχανημάτων  καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων και εγκαταστάσεων, που 

απαιτούνται για την κάλυψη  γενικά των αναγκών του Δήμου Κιλελέρ και των Νομικών του προσώπων για  

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τέλος του έτους ή έως την ανάλωση του  

ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο.  

Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά:  
Α) Για τις ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ : 

• Προμήθεια πετρελαίου diesel κίνησης  

• Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 

• Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  
Β) Για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ « Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ»  

• Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
    Γ) Για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ « Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ» 

• Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
 

    Δ) Για τις ανάγκες του Νομικού προσώπου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ (ΚΔΕΚ)» 

• προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 

• προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
Οι ποσότητες λήφθηκαν από το γραφείο κίνησης για τον Δήμο Κιλελέρ , την ΚΔΕΚ και τις αντίστοιχες 

Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των καυσίμων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 250.514,81 € με τον 

Φ.Π.Α. 24% και  θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών για το έτος 2021 του Δήμου Κιλελέρ στους 

Κ.Α. : 10.6641.01,  10.6643,  15.6643, 20.6641,  30.6641,  35.6641  και 35.6644,  της ΚΔΕΚ  στους Κ.Α.:  

64.08.00.0001 και 64.08.00.0002 ενώ  για, τις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης του 

Δήμου Κιλελέρ, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν 

προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α.  

 Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α Εξόδων των φορέων ως εξής: 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΠΟΣΟ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

Δήμος Κιλελέρ  

10.6641 7.800,00 €  

158.049,00 €  

10.6643 .01 7.400,00 €  

15.6643.01  2.049,00 €  

20.6641  86.500,00 €  

30.6641 24.500,00€ 

35.6641  4.300,00 €  

 35.6644  25.500,00 €   

Α/θμια Σχολική Επιτροπή      65.000,00 €  65.000,00 €  

Β/θμια Σχολική Επιτροπή      22.000,00 €  22.000,00 €  
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Κοινωφελής Επιχείρηση ( Κ.Δ.Ε.Κ.)  

64.08.00.0002 4.000,00 €  

                               

5.465,81 €  
  

 64.08.00.0001 1.465,81 €   

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  250.514,81€  

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι:  
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 
πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της 
Π.Ε Λάρισας.  

Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.  
4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».       
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης και ομαδοποιούνται ως εξής:  

    1.1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -     ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

     Οι προδιαγραφές των Υγρών Καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για τη 

θέρμανση κτιρίων του Δήμου Kιλελέρ και των Νομικών του Προσώπων θα είναι σύμφωνα με την 

παρακάτω περιγραφή  όπως  ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους   

      Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των κανονισμών που 

προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα  ήτοι :  

•  Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01, Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03  

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές  

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
➢ Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/2003 τεύχος Β),  β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ (1273/2003 τεύχος Β και γ) 
στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα 
υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν δύναται να περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. 
       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος 

Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β, γ) της απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/2012) 

➢ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

            ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   

➢ Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 

«Καύσιμα αυτοκινήτων- αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» , β) στην ΑΧΣ 291/2003 

ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και γ) της Απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010(ΦΕΚ 501Β/2012 «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα ποιότητας καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου).Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη 

super ή νερό ή  πετρέλαιο.  

   Ο Δήμος Κιλελέρ 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.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                    19/01/2021  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                          Αρ. Πρωτ. : 657 

  

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα καύσιμα λήφθηκε υπόψη η νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την 07-01-2021. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  CPV  ΜΟΝ.   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

   

   

   

   

   

   

ΜΕΤΡ.  

   

   

   

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)  

   

(€)  

1  DIESEL  κίνησης  09134100-8 L  99.595,94 0,966  96.209,68 

2  
Αμόλυβδη βενζίνη   

09132100-4  L  20.973,07 1,183  24.811,14 

3  Πετρέλαιο  θέρμανσης  09135100-5  L  116.725,14 0,694 81.007,25 

            Σύνολο       202.028,07 

    Φ.Π.Α 24%  48.486,74 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 250.514,81 

                                                                                          

      Η κατανομή της δαπάνης των καυσίμων στους φορείς του Δήμου Κιλελέρ παρουσιάζεται στον κάτωθι 

πίνακα (οι τιμές και τα συνολικά ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%)   

               ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΩΣ 31-12-2021 

ΦΟΡΕΑΣ  

 
ΚΑΥΣΙΜΑ  

 

DIESEL Κίνησης 

 

Αμόλυβδη Βενζίνη  

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης  

    

 0,966   €/L   1,183  €/L        0,694 €/L  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 96.209,68 23.629,03 7.620,16 

Α/ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
0 0 52.419,35 

Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0 0 17.741,93 

Κ.Δ.Ε.Κ  1.182,11 3.225,81 

ΣΥΝΟΛΟ  96.209,68 24.811,14 81.007,25 
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                 Παρατηρήσεις : Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, 

ο Δήμος Κιλελέρ, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του κάθε έτους τις αναγκαίες 

ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας 

επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ή 

της προσφοράς του προμηθευτή.  

  



Σελίδα 

6 από 10     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                  19/01/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 657 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                        

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1  

   Αντικείμενο της προμήθειας  

      Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης»  που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη  

λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του 

Δήμου Κιλελέρ και των Νομικών του Προσώπων ,ήτοι αναλυτικά:  

1. Δήμος Κιλελέρ 

2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ  

3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ  

4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ  ( Κ.Δ.Ε.Κ.)  

 

ΑΡΘΡΟ 2  

                                                              Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

3. Του Ν. 4257/2014 (άρθρο 63) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

4. Του Ν. 4270/2014 (α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις».  

6. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

7. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

8. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις».  

9. Του Π.Δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

10. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

11. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

12. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super , 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).  

13. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).  

14. Της Κ.Υ.Α 526/2004/2004 (ΦΕΚ 630 Β΄/12-5-2005) «Απαιτήσεις , όροι κυκλοφορίας και 

μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» 
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15. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που ήθελε ισχύει κατά την κρίσιμη ημερομηνία διεξαγωγής 

της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:  

- η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - 

επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 

είδους(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) , όπως αυτές θα προκύπτουν 

από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου του Π.Ε. Λάρισας, κατά την 

ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και  αρνητικό χωρίς αυτό να 

υπερβαίνει το 5% (α63, Ν. 4257/2014).  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

                                            Τόπος – Τρόπος Παράδοσης  

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως την 

εξάντληση των ποσοτήτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν έγγραφης εντολής αρμοδίων 

οργάνων , με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, του 

νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης), είτε στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη). 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά απευθείας στις δεξαμενές των δημοτικών και 

σχολικών κτιρίων , το πολύ έως τριών (3) ημερών από την ζήτησή του.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

     Ο Δήμος Κιλελέρ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

     Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Κιλελέρ & τα Νομικά του Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.   

      ΑΡΘΡΟ 5  

          Συμβατικά στοιχεία 

Α) Διακήρυξη 

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Δ) Τεχνικές προδιαγραφές 

Ε) Οικονομική προσφορά 

      ΑΡΘΡΟ 6 

Τιμές προσφορών 

      Οι  οικονομικές  προσφορές  των  υποψηφίων  προμηθευτών,   οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  τελικά  την 

παρούσα   προμήθεια   στο  σύνολο   της,  θα  αποτελούν αναπόσπαστα  μέρη  της  κάθε  σχετικής  

σύμβασης.  Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προμηθευτών 

θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι 

την πραγματοποίηση της παράδοσης των ειδών   σύμφωνα   με   ότι   προβλέπεται   στην   παρούσα   
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μελέτη. Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από την πλευρά  του προμηθευτή  θα απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  

και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 

          

             ΑΡΘΡΟ 7 

Εγγυήσεις  

  Γενικά στοιχεία εγγυητικών επιστολών  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

     στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου  
εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (μόνο 
για την εγγύηση συμμετοχής),  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.   

    Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στον Δήμο Κιλελέρ σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  

2. Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται 

υπόψη.  

3. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
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5. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση.  

6. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν 

προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.  

7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας άσκησης, α) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς το ΦΠΑ . 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Επί πλέον των όσων αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

                                           ΑΡΘΡΟ 8  

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα 

κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων 

εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 

αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την 

ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος / Νομικό Πρόσωπο / Σ.Ε. 

δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το 

συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ή το αντίστοιχο όργανο του 

Νομικού Προσώπου, Σ.Ε..  

                                    

     ΑΡΘΡΟ 9 

Σύμβαση -διάρκεια 

     Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 
 υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να  
καταθέσει τις κατά το άρθρο 7 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.  
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος, Νομικό 
πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές).  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και έως τέλους του έτους 2021, ή έως την 
ανάλωση του  ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. 
Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν 
 υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή  κατά τη λήξη της διάρκειάς της,  
μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του  
φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. 
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  ΑΡΘΡΟ 10 
                                Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις  

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα των καυσίμων.  

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου, 

θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία 

παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που 

εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.  

Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία 

αποστολής κάθε υπηρεσίας του Δήμου / Νομικού Προσώπου / Σ.Ε. ξεχωριστά και στα οποία θα 

αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα 

δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε 

διπλανή στήλη η συμφωνηθείσα προσφερόμενη τιμής πώλησης και είδους. Ο Δήμος / Νομικό Πρόσωπο 

/Σ.Ε. υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των 

καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

 Κρατήσεις-Φόροι: 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α θα βαρύνει το Δήμο. 

                                       

                              Συντάχθηκε                                                          Θεωρήθηκε                                     

                Από το γραφείο Προμηθειών                                  Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

                     Παλιούρα Αφεντία                                                       Ελευθερούλη Αγλαΐα 


