
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 (Δ.Περ.)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης

βενζίνης) και πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των

Νομικών του Προσώπων για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν του

τετραμήνου χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας.

 Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίζεται  συνολικά  στο  ποσό  των  313.495,074  €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του οικονομικού έτους

2015 ( και τους αντίστοιχους του 2016) του προϋπολογισμού ως εξής: 

   ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

α) Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς – Κ.Α 15.6643.0001-  Για το οικονομικό έτος 2015 θα δαπανηθούν

2.399,700 €.   Τα υπόλοιπα 2.600,000 € θα χρησιμοποιηθούν από το συνεχιζόμενο Κ.Α για το οικονομικό

έτος 2016.

β)  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος –  Κ.Α 20.6641.0001 –   Για  το  οικονομικό  έτος  2015  θα  δαπανηθούν

20.000,00 €. Τα υπόλοιπα 219.998,974 € θα χρησιμοποιηθούν από το συνεχιζόμενο Κ.Α για το οικονομικό

έτος 2016.

γ)  Δημοτικό Κατάστημα –  Κ.Α 10.6643.0001 -   Για το οικονομικό έτος 2015 δεν θα πραγματοποιηθεί

δαπάνη.  Τα  9.999,400 €  θα χρησιμοποιηθούν από το συνεχιζόμενο Κ.Α για το οικονομικό έτος 2016. Η

προμήθεια αφορά πετρέλαιο θέρμανσης.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Κ.Α 10.6643.0001 –  Για το οικονομικό έτος 2015 θα δαπανηθούν 1.997,600 €. Τα υπόλοιπα 4.000,00 € θα

χρησιμοποιηθούν από το συνεχιζόμενο Κ.Α για το οικονομικό έτος 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άνευ Κ.Α –    Για το οικονομικό έτος 2015 θα δαπανηθούν 6.000,00 € . Τα υπόλοιπα  46.499,400 € θα 

χρησιμοποιηθούν το οικονομικό έτος 2016.

Η  σύναψη  σύμβασης  εκτέλεσης  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από  διεθνή  ανοικτό

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό

στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται



από  το  Παρατηρητήριο  τιμών  υγρών  καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  &   Ανταγωνιστικότητας

Υποδομών.

 Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή της

παρούσας μελέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του

προσφερομένου  προϊόντος  ως  προς  τα  ποιοτικά  του  χαρακτηριστικά.  Μη  συμμόρφωση  των  ποιοτικών

χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

δίνει την δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί στις

νόμιμες ενέργειες.

                                                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 6-11-2015

                                                                                                                      η Προϊσταμένη Τμήματος

                                                                                                               Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

                                                                                                                       Σωτηροπούλου Σωτηρία

                                                                                                                          



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 (Δ.Περ.)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης βενζίνης) και

πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η

μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ ). Τα  είδη και οι ποσότητες παρατίθενται παρακάτω

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(λίτρα)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΔΑΠΑΝΗ 
(συμπ. Φ.Π.Α

23%)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τμ. Αθλητ. & Νέας Γενιάς - 15.6643.0001

5.882 0,850 € 4.999,700 €

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δημοτικό Κατάστημα - 10.6643.0001

11.764 0,850 € 9.999,400 €

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δ. Περιβ. – Γρ, Κίνησης - 20.6641.0001

177.619 1,126 € 199.998,994 €

4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 Οκτ.
Δ. Περιβ. – Γρ, Κίνησης - 20.6641.0001

28.169 1,420 € 39.999,980 €

ΣΥΝΟΛΟ 207.315,507 €

ΦΠΑ 23% 47.682,567 €

 ΔΑΠΑΝΗ 254.998,074 €

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    (Αριθμός  Πρωτοκόλλου  265/11-09-2015)  -  (Αριθμός  Απόφασης

Δ.Κ.Ε 46/15)                                                                                                           
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(λίτρα)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΔΑΠΑΝΗ 
(συμπ. ΦΠΑ 23%)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 Κ.Α 10.6643.0001

7.056 0,850 € 5.997,600 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.876,097 €

Φ.Π.Α. 23% 1.121,503 €

ΔΑΠΑΝΗ 5.997,600 €

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αριθμός Πρωτοκόλλου 11522/18-6-15) – (Αριθμός

Απόφασης Δ.Σ Α/θμιας Σχ. Επιτροπής Δ. Μετ/σης 82/15)
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(λίτρα)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
 (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΔΑΠΑΝΗ 
 (συμπ. ΦΠΑ 23%)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 61.764 0,850 € 52.499,400 €

ΣΥΝΟΛΟ 42.682,439 €

Φ.Π.Α. 23% 9.816,961 €

ΔΑΠΑΝΗ 52.499,400 €



Σας παραθέτουμε ομαδοποιημένες τις ανάγκες του Δήμου Μεταμόρφωσης (όλων των φορέων του)

σε πετρέλειαο θέρμανσης, πετρέλειαο κίνησης και αμόλυβδης Βενζίνης για ένα έτος
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λιτρα
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(καθαρό ποσό)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
 (συμπ. ΦΠΑ

23%)

ΔΑΠΑΝΗ
(καθαρό

ποσό)

ΔΑΠΑΝΗ
(συμπ. ΦΠΑ

23%)

ΟΜΑΔΑ
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)

15.6643.0001

5.882 0,691 € 0,850 € 4.064,800 € 4.999,700 €

ΟΜΑΔΑ
2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Δημοτικό Κατάστημα)

10.6643.0001

11.764 0,691 € 0,850 € 8.129,590 € 9.999,400 €

ΟΜΑΔΑ
3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Κοινοφελής Επιχείρηση) 

Κ.Α 10.6643.0001

7.056 0,691 € 0,850 € 4.876,090 € 5.997,600 €

ΟΜΑΔΑ
4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπεύδευσης)

61.764 0,691 € 0,850 € 42.682,440 € 52.499,400 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 86466 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 59.752,926 €

ΦΠΑ 23% 13.743,174 €

ΔΑΠΑΝΗ 73.496,100 €

ΟΜΑΔΑ
5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
(Δ.Περιβάλλοντος – Γρ. Κίνησης)

20.6641.0001

177.619 0,915 1,126 € 162.600,800 199.998,994 €

ΟΜΑΔΑ
6

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 Οκτ.
(Δ.Περιβάλλοντος – Γρ. Κίνησης)

20.6641.0001

28.169 1,154 1,420 € 32.520,310 39.999,980 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 195.121,117 €

ΦΠΑ 23% 44.877,857 €

ΔΑΠΑΝΗ 239.998,974 €

Η Συνολική Δαπάνη για την προμήθεια Υγρών αυσίμων για το Δήμο Μεταμόρφωσης (πετρέλαιο θέρμανσης,

πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.) ανέρχεται στο ποσό των 313.495,074 € συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α 23%

                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ,   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 6-11-2015

                 Ο Συντάξας                                                                                    η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Υπεύθυνος Του Γραφείου Κίνησης                                                    Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

          Ποιμενίδης Ηρακλής                                                                              Σωτηροπούλου Σωτηρία

 

 



           ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1  Ο

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του
Δήμου Μεταμόρφωσης, Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου
Μεταμόρφωσης και την Σχολική Επιτροπή  Α'βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης.

β)  Η  βενζίνη  αμόλυβδη  καθώς  και  το  πετρέλαιο  κίνησης  θα  παραδίδονται τμηματικά.  Το  πετρέλαιο
θέρμανσης θα παραδίδεται  με  ευθύνη  του Αναδόχου στα σημεία  που θα του υποδεικνύει  κάθε φορά η
αρμόδια Υπηρεσία.

γ)  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  254.998,074    ευρώ συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  για  τον  Δήμο
Μεταμόρφωσης,  5.997,600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου  και  52.499,400  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  για  τη  Σχολική  Επιτροπή  Α'θμιας
Εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ  2  ο

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Π.Δ. 60/2007 - ΦΕΚ 64/16-3-2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005. 

2. Ν. 4155 /13 εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις.  ΦΕΚ 
Α΄/120/29-05-2013. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

4. Την αριθμ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ.185/Β/23-03-1993) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

7. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ 19/Α//1-2-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων».

8. Το Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247/Α/27-11-1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού έλεγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»



10. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) : Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

12. Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

13. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις

14. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

15. Την υπ’ αριθμών Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 17891/Β΄/12-11-2010) απόφαση  του  Υπουργού  
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί  αυξήσεως  και  ορισμού  των  χρηματικών  
ορίων.

16. Το Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»

17. Την υπ’ αριθμών 12179/14 (ΦΕΚ 1893/Β/11-7-2014) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
΄΄Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου΄΄.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-2012 η οποία κυρώθηκε 
με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ: 
11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγών για την προμήθεια τροφίμων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 3  Ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Η τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ  4  Ο

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 2%  επί της προεκτιμόμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται με εγγυητική καλής εκτέλεσης
που  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α



ΑΡΘΡΟ  5  ο

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής  λιανικής πώλησης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει
για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

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  των
υπηρεσιών, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. 

ΑΡΘΡΟ  6  ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο/οι ανάδοχος/οι της προμήθειας θα
κληθεί/ουν να υπογράψει/υπογράψουν τις επιμέρους συμβάσεις, στις έδρες των φορέων που υλοποιούν την
προμήθεια  (του  Δήμου  Μεταμόρφωσης,  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης   &  της  Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΑΡΘΡΟ  7  ο   

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα τετράμηνης
παράτασης.

Ο  Δήμος  Μεταμόρφωσης  Αττικής  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  καυσίμων  και
λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής
προϋποθέσεις :

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια 1) του Δήμου Μεταμόρφωσης
Αττικής, 2) της Κοινωφελούς Επιχειρήσεως και 3) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
τμηματικά εντός δυο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας η οποία θα γίνεται με έγγραφη
εντολή της υπηρεσίας.

β)  Η  παράδοση  του  πετρελαίου  κίνησης  και  της  βενζίνης  θα  πραγματοποιείται  απευθείας  από  τις
εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή από αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας εντός μιας
εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραγγελίας η οποία θα γίνεται με έγγραφη εντολή.

Η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   καθώς  και  η  Κοινωφελής  Επιχείρηση  του  Δήμου
Μεταμόρφωσης Αττικής δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και
δαπάνη του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ  8  ο   

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται  σε  υπαιτιότητα του Δήμου ή σε  ανωτέρα βία η προθεσμία
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του  Δήμου  ή από ανωτέρα βία
κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



ΑΡΘΡΟ  9  ο   

Δίνεται  η δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε  για  το σύνολο των ομάδων είτε  για  κάθε μια εκ των
ομάδων με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  10  ο          

Τα  καύσιμα  θα  είναι  αρίστης  ποιότητος  και  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  επιβάλει  η  σχετική
νομοθεσία. Το πετρέλαιο κίνησης θα  είναι ΒΙΟ – ΝΤΙΖΕΛ.

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες
από το τμήμα προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ  11  ο Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο 
και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται επίσης με όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις πλήν  του ΦΠΑ. 

                                                                                                   Θεωρήθηκε,  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 6-11-2015

                 Ο Συντάξας                                                                                    η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Υπεύθυνος Του Γραφείου Κίνησης                                                    Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

        Ποιμενίδης Ηρακλής                                                                              Σωτηροπούλου Σωτηρία


