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ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

‘Απθπο 1 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη  ιηπαληηθώλ ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαη 

νπνηνλδήπνηε άιισλ αλαγθώλ από ηα αλσηέξσ είδε πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2021, ησλ 

θνξέσλ:   

 Σνπ  Γήκνπ Πελεηνύ 

 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη 

Παηδείαο Γήκνπ Πελεηνύ»  

 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Ννκηθό Πξόζσπν Αζιεηηζκνύ Πνιηηηζκνύ θαη 

Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Πελεηνύ  »  

 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Πελεηνύ» θαη 

 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Πελεηνύ» 

 

‘Απθπο 2 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16): Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

2. Σεο από 12/12/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξώζεθε κε ην Ν 

4111/2013(ΦΔΚ Α΄18) 

3. Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/2013) «Δζληθό ζύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

4. Σνπ N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011)  «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

5. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 



6. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/30.09.2010 ηεύρνο Α’) 

«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ..» θαη έσο ηελ εκεξνκελία 

παύζεσο ηζρύνο ηνπ 31.12.2016. 

7. Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 (ΦΔΚ 33Α/14.2.2006) «ύζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο − Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

8. Σνπ Ν. 3054/2002 Φ.Δ.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σεο απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 355/2000 «Πεηξέιαην θίλεζεο, 

πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/ Β’/11-4-2001). 

10. Σεο απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 354/2000 «Ακόιπβδε βελδίλε, 

πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/ Β’/11-4-2001). 

11. Σεο απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 355/2000 «Βελδίλε απιή super , 

πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/Β’/11-4-2001). 

12. Σεο απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003). 

13. Σεο Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)» 

14. Σεο αξηζκ.  πξση.  Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθπθιίνπ κε  ζέκα «Δλεκέξσζε 

γηα ην Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)». 

΄Απθπο 3 

Οικονομικό ανηικείμενο 

Ο πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πoζό ησλ 198.056,66 € κε Φ.Π.Α.24% 

θαη ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ  θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηνύ. 

Άπθπο 4 

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr  κε  αλνηθηό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Γηα ηα πγξά θαύζηκα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (%) ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο 

δηακνξθνύκελεο κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ιηαληθήο πώιεζεο ησλ θαπζίκσλ, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 

γηα ην λνκό Ηιείαο  θαη  

-Γηα ηα ιηπαληηθά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο. 

Δηδηθά γηα ηα πγξά θαύζηκα ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη κε αξλεηηθό πνζνζηό έθπησζεο  ρσξίο 

απηό λα ππεξβαίλεη ην 5% (α63, Ν. 4257/2014). 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


Άπθπο 5 

 

 

α) Γηαθήξπμε 

β) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

γ) Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

δ) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Άπθπο 6 

Αξιολόγηζη πποζθοπών – καηακύπυζη 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ. 

Η Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ έρεη νξηζηεί κε ηελ κε αξηζ.  207/2016  

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο 

θαζνξηδόκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηώδεηο όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο.  

Η απόθαζε θαηαθύξσζεο, ζα θνηλνπνηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, µαδί µε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα επί 

απνδείμεη. 

Σα έλλνµα απνηειέζµαηα ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο θαη ηδίσο ε ζύλαςε ηεο ζύµβαζεο επέξρνληαη 

εθόζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζµηώλ άζθεζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ηνπ Ν. 3886/2010. 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. 

Άπθπο 7 

Εγγςήζειρ 

Γηα ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη γηα ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 72 ηνπ Ν. Ν. 4412/2016. 

 

 

 

                                                     ςμβαηικά ζηοισεία 



Άπθπο 8 

Παπάδοζη-Παπαλαβή 

Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο ηελ 

εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο, θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο 

αξκνδίσλ νξγάλσλ, κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ, ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο & ιηπαληηθά), είηε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή (πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε).    

Σόπνο παξάδνζεο: Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ Τπεξεζηώλ κε επζύλε θαη δαπάλε ησλ 

πξνκεζεπηώλ, εθηόο ηεο πεξηπηώζεσο ησλ θαπζίκσλ γηα θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ, 

νπόηε απηά ζα εθνδηάδνληαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή (πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ) ην 

νπνίν ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ ή ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνύ 

θνξέα-πξνκεζεπηή εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ ε απόζηαζε λα κε ππεξβαίλεη ηα 

4ρικ από ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ (Γεκαξρείν , πιαηεία Ηξώσλ 18, Γαζηνύλε). Ο Γήκνο 

Πελεηνύ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν ηελ παξάδνζε θαπζίκσλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ θαιιηθξαηηθνύ δήκνπ, όπνπ ζα 

δνπιεύνπλ βαξέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα. 

Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη θαηά όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 208  ηνπ Ν. 

4412/2016 από ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11β ηνπ Νόκνπ 

απηνύ, ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ εηδώλ. 

Άπθπο 9 

ύμβαζη-διάπκεια 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηελ νπνία αλαιακβάλεη θαη λα θαηαζέζεη 

ηηο θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε. 

Η ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ θάζε θνξέα πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ή έσο ηελ αλάισζε ηνπ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ή ηεο πνζόηεηαο ησλ εηδώλ, αλ απηό ζπκβεί πξώην. 

Δπίζεο ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δύλαηαη λα παξαηαζεί σο δύν κήλεο γηα ηελ αλάισζε ηπρόλ 

ππνινίπσλ πνζνηήησλ ή πηζηώζεσλ πνπ δηαζέηεη απηή  θαηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, κεηά από 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ «πξνκεζεπηή» θαη Απόθαζε ηνπ δηνηθνύληνο νξγάλνπ ηνπ θνξέα ρσξίο αιιαγή 

ησλ όξσλ ηεο. 

Άπθπο 10 

Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών - ανηικαηάζηαζη 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε 

απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. 



Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ 

απνξξηθζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά.  

3. Με απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα 

θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

4. Γηαπηζησκέλεο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή κεραληθέο βιάβεο πξνεξρόκελεο από αθαηάιιεια 

θαύζηκα – ιηπαληηθά ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 

 

Άπθπο 11 

Αςξομείυζη ποζοηήηυν 

ε πεξίπησζε παξαιαβήο ιηγόηεξσλ θαπζίκσλ από ηηο πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ν Γήκνο δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε ζηνλ Αλάδνρν. 

Γαςτούνη      15/01/2021     Γαςτούνη     15/01/2021    
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο υντάξασ 

 

 

ΠΕΡΙΚΛΗ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 Η προϊςταμένη Δ/νςησ Α/Α 

 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΥΑ 
Φημικόσ Μηχανικόσ 

με βαθμό Α΄ 
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