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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 

 
Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
Άμφισσα Τ.Κ 33100  
Πληρ. : Αθ. Παναγιωτόπουλος 
Τηλ.: 2265023766 
Email: 
a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr  
 

 Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 285.258,28 € 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 285.258,28 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
 

ΑΜ: 20/2023 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δελφών, για την κάλυψη των αναγκών του δήμου, 
σύμφωνα με το με Α.Π. 106/2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του δήμου Δελφών.  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις 
ανάγκες εφοδιασμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 

Επίσης αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του 
Δήμου Δελφών. Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνεται και η προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης 
της πισίνας του κολυμβητηρίου της Ιτέας.  

Σύμφωνα με το με Α.Π. 106/2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του δήμου Δελφών προκύπτει 
η ανάγκη Προμήθειας Καυσίμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας των κάτωθι λίτρων ανά κωδικό για 
την επάρκεια έως τον Ιούνιο 2023 (6 μήνες) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

  

α/α ΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

1 10-6641. 1.500 500 

2 15-6641. 7.000 500 

3 20-6641. 1.500 80.000 

4 30-6641. 1.500 10.000 

5 35-6641. 7.000 12.000 

6 70-6641. 1.500 12.000 

7 15-6644. 

(κολυμβητήριο)  

-- 10.000 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

1 10-6643. 

(Δημοτικά κτίρια) 

-- 12.000 
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Ως τιμή μονάδος εκκίνησης είδους, για τα καύσιμα, ορίσθηκε η μέση τιμή τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου 
κίνησης –θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο Νομό Φωκίδας την Τρίτη 03/01/2023, όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Φωκίδας. (Α.Π. 276/03-01-2023 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30/12/2022) και ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Προϊόν Μέση Τιμή (€) 

Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,904 

Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,130 

Super - 

Diesel Κίνησης 1,864 

Υγραέριο κίνησης (Autogas) 0,997 

Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον 1,186 

 

Στις παραπάνω αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασία για ανάθεση που θα αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο 
σύμφωνα με το ν. 4412/16. 

Ο προϋπολογισμός των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών υπολογίστηκε να καλύψει τις ανάγκες του 
Δήμου από την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε 285.258,28€ με ΦΠΑ. 
 

Η δαπάνη για την σύμβαση  θα βαρύνει τις με Κ.Α 10-6641, 15-6641, 20-6641, 30-6641, 35-6641, και 35-6641, 70-
6641, 15-6644 και 10-6643 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023. 

 
Ο συντάξας Θεωρήθηκε 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Ειδικός συνεργάτης Δ. Δελφών 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
  

ATHANASIOS 
PANAGIOTOPOULOS 
2023.01.09 12:43:04 +02'00'
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε 
σχετικές ισχύουσες διατάξεις.  
 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι 
ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 
 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη το μέγιστο, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 
ή μικρότερες από την ζητούμενη τιμή. 
 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη 
του 10%, ενώ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 
 
 
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των καυσίμων περιλαμβάνεται στις εξής Αποφάσεις και ΦΕΚ: 

 

Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων 

Είδος καυσίμου Νομοθεσία 

Πετρέλαιο κίνησης 
(Diesel) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β΄/2012) 

 Aπόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 76/2016 (ΦΕΚ 
4217/Β΄/2016) 

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 
Οκτανίων 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β΄/2012) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 147/2015 (ΦΕΚ 
293/Β΄/2016)  

 Aπόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 77/2016 (ΦΕΚ 
4217/Β΄/2016) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β΄/2003) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 468/2002 (ΦΕΚ 
1273/Β΄/2003) 
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 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β΄/2012) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 128/2016 (ΦΕΚ 
3958/Β΄/2016) 

 
Αναλυτικά οι προδιαγραφές ανά είδος:  
 
(1) Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) (CPV-09134100-8) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο 
κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.  

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. 
Θα ακολουθεί τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο παράρτημα 1 του ΦΕΚ 4217/Β΄/2016 (76/2016 

Απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου). 
Θα ακολουθεί τις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες, απαιτήσεις του Εθνικού Παραρτήματος ΝΑ 

3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. 
 
(2) Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων (CPV-09132100-4) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη 
βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν 
σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη.  

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι με το φυσικό της χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. 
Θα ακολουθεί πλήρως το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 και θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές των 

Παραρτημάτων Α,Β, Γ, Δ και Ε του ΦΕΚ 293/Β΄/2016 (147/2015 Απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου). 
 
 
 (3) Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV-09135100-5) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο 
θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να 
λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει χρώμα κόκκινο και θα περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως 
περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά 
λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη Απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM Νο 5. 

Θα ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Α και Β του ΦΕΚ 1531/Β΄/2003 (467/2002 
Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου). 

 
 

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Άμφισσα, 09/01/2023 

 
Ο Ειδικός συνεργάτης Δ. Δελφών 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
  

ATHANASIOS 
PANAGIOTOPOULOS 
2023.01.09 12:43:30 +02'00'
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα. 

 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού 
Κωδικοί Αριθμοί 

Ομάδας/Είδους (CPV) 

1 Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη  09132100-4 

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

6. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

7. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
8. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με 

τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του 
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άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15 
11. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
13. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.  
14. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

15. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

16. Το Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» 

17. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

18. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

19. Τις κάτωθι αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

 Aπόφαση Α.Χ.Σ. 76/2016 (ΦΕΚ 4217/Β΄/2016) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β΄/2016)  

 Aπόφαση Α.Χ.Σ. 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β΄/2016) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β΄/2003) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2003) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β΄/2016) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β΄/2005) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471/Β΄/1995) 

 Απόφαση Α.Χ.Σ.  925/1981 (ΦΕΚ 48/Β΄/1982) 
20. Το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
21. N. 3438/06 (ΦΕΚ Α 33/14-2-2006) : Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Σύμβαση 
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά 
τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
Σύμβαση 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.  
 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
   α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
  β.  Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
  γ.  Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
  δ. Την τιμή. 
  ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
  στ.  Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
  ζ.  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
  η.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
  θ.  Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον    
 προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
  ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  
  ια.  Την παραλαβή των υλικών. 
 Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 
που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή 
της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 
στοιχεία. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι ποσότητες των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του 
Δήμου για την διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού και την ανάδειξη του ανάδοχου- προμηθευτή. Η σύμβαση 
θα καταρτιστεί με βάση τη συνολική αξία των ζητούμενων ποσοτήτων καυσίμων για τις οποίες πρόσφερε έκπτωση 
ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη την ενδεικτική τιμή μονάδας του διαγωνισμού όπως αυτή θα διαμορφωθεί βάσει 
της υποβληθείσας προσφοράς (του ποσοστού έκπτωσης).  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Εξαντληθεί η πίστωση για την οποία υπογράφτηκε. 

 Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

 Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

 Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει δελτίο αποστολής για την πώληση των καυσίμων, ξεχωριστά για την 
παράδοση σε κάθε σημείο, στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ποσότητα παραλαβής. Στο τέλος του μηνός θα 
εκδίδει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τιμολόγια πώλησης σύμφωνα με κατάσταση της υπηρεσίας καθώς 
και τα αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης σύμφωνα με την προσφορά του. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 
αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα 
καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής στο Δήμο 
του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης θα βαρύνει τον 
προμηθευτή η δαπάνη λήψεως δειγμάτων μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει 
τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Χρόνος – τόπος – Τρόπος παράδοσης 
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Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 
Δήμου.  

Οι παραγγελίες των καυσίμων κίνησης θα γίνονται με γραπτή εντολή του γραφείου κινήσεως του Δήμου. Οι 
παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται με γραπτή εντολή του Αντιδημάρχου Διοικητικών 
Υπηρεσιών. Οι εντολές για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης των αθλητικών εγκαταστάσεων θα δίνονται από 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 
το Δήμο Δελφών με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων εντός μιας εργάσιμης ημέρας για τα καύσιμα. 

Ο εφοδιασμός των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου Δελφών, εκτός από το πετρέλαιο κίνησης για το κολυμβητήριο της Ιτέας, το οποίο πρέπει να παραδίδεται 
από τον ανάδοχο στο χώρο του κολυμβητηρίου.  

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μεταφέρεται στα κτίρια για τη θέρμανση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του ανάδοχου ή 
εκπροσώπου του σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

Για την παραλαβή των καυσίμων εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 206 του 
ν. 4412/2016. Συνεπώς ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Διεύθυνση που ζητάει τα καύσιμα και την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,  μια μέρα νωρίτερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ποσοτήτων 
καυσίμων και λιπαντικών και θα εξοφλείται το 100% της παραδοθείσας ποσότητας καυσίμων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
 

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Άμφισσα, 09/01/2023 

 
Ο Ειδικός συνεργάτης Δ. Δελφών 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
  

ATHANASIOS PANAGIOTOPOULOS 
2023.01.09 12:44:22 +02'00'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 

 
Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
Άμφισσα Τ.Κ 33100  
Πληρ. : Αθ. Παναγιωτόπουλος 
Τηλ.: 2265023766 
Email: 
a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr  
 

 Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 285.258,28 € 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το 2023.  
H Κατανομή της δαπάνης ανά κωδικό του προϋπολογισμού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κ.Α 2023 

10-6641 3.786,96 

10-6643 14.225,28 

15-6641 14.255,66 

15-6644 18.637,20 

20-6641 151.952,70 

30-6641 21.492,30 

35-6641 35.688,44 

70-6641 25.219,74 

 ΣΥΝΟΛΟ 285.258,28 

 

ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

(€) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 125.000 1,503 187.875,00 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 20.000 1,535 30.700,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 0,956 11.472,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 230.047,00 

ΦΠΑ 24 % 55.211,28 

ΣΥΝΟΛΟ 285.258,28 

 
Ο συντάξας Θεωρήθηκε 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Ειδικός συνεργάτης Δ. Δελφών 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

 

Άμφισσα, 09/01/2023 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ATHANASIOS PANAGIOTOPOULOS 
2023.01.09 12:44:40 +02'00'


