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                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2021 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                          τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 103/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση μελέτης -τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για (4) μήνες ακόμη ) με 

διαδικασίες ανοιχτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.  

 
Σήμερα 27 Απριλίου  έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 9.30΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7582/23-4-2021 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/2020  
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ.,   και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση εννέα  
(9) συνολικά μέλη εκ των οποίων εφτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά  ήτοι:  

 

➢ Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κα. Λαζή -Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα. 

➢ Ο κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κο Βιλιώτη Ηλία.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Εγγλεζοπούλου Αναστασία. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 4ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών την από 22/4/2021  εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας που υπογράφεται 
από την ίδια και έχει ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ: “Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με 
διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. 
 

Έχοντας υπόψη: 

• τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• τον  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• τον 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,   

• την 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»,  

• τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος,         Πρόεδρος 1.Λαζή -Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα Τακτικό Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία,              Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας                                        Τακτικό Μέλος 

3. Μαρκαντώνη Φωτεινή,                    Τακτικό Μέλος  

4. Παλαιοδήμος Άγγελος                   Τακτικό Μέλος  

5. Κρανιώτης Παναγιώτης                  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης Αντώνης                   Τακτικό Μέλος  

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης               Αναπλ. Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος,                           Αναπλ. Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΙΕΧΩΞ3-ΘΦΩ
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• τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

• Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• τον 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”, 

• τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις», ,  

• τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

• τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

• το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• το Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 

• τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την με αρ. 6/2021 Τ. Υ. μελέτη της Υπηρεσίας.. 

• Το με αρ. πρωτ. 7226/2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008490132. 

• Το με αρ. πρωτ. 7227/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.. 

• Τις με αρ. Α-346/2021, Α-347/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΔΗΤΩΞ3-Χ2Δ, 684ΡΩΞ3-ΡΕΒ, 
και ΑΔΑΜ 21REQ008509369 εγκεκριμένο αίτημα. 
        Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 Τ.Υ.  μελέτης. 
2. Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.  
3. Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία 

μέλος,. Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα ,αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη Μανωλία, αναπλ. μέλος και 
Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε δύο νομαρχιακές 
εφημερίδες ( ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      
 

ΜΕΛΕΤΗ 6/2021 Τ.Υ. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το με αρ. 01/08 Φεβ. 2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 
Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου, το υπ΄ αριθ. 4/3 Φεβρ. 2021 Υ.Σ. της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας Παιδείας, 
Πολιτισμού Αθλητικού και αφορά: 

Tην προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, για τον εφοδιασμό των 
οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης. 

Η προμήθεια διέπετέ από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  
Η ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας διέπετέ από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες 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, 
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»,  
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΙΕΧΩΞ3-ΘΦΩ



[3] 
 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις», ,  
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 
Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)  
του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
του Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη της 
παρούσας μελέτης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια : ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 

Δηλαδή θα γίνονται δεκτές και προσφορές που θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της ΟΜΑΔΑΣ ) που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας Διακήρυξης.  

Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (ΟΜΑΔΑΣ) που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας Διακήρυξης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

Ο Δήμος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή. 
Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Πεντέλης είναι 

πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμωμένη ποσότητα της μελέτης. 
Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων - ως τη λήξη 

της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης. 
Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται είτε από αντλία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης, είτε από 
αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 
2α, Μελίσσια Τ.Κ. 151-27).  

Το όριο των 4 χιλιομέτρων σε ακτίνα από την έδρα του Δήμου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
ορίστηκε μετά από εκτίμηση συγκριτικών στοιχείων του Δήμου ως προς τις προσφερόμενες τιμές παρελθόντων 
διαγωνισμών σχετικών με το θέμα, επειδή η απόσταση της μετακίνησης των οχημάτων του Δήμου μεγαλύτερη των 8 
χιλ. (4+4=8 χιλ.) για την προμήθεια των υγρών καυσίμων θα καθιστούσε ασύμφορη την προμήθεια λόγω της μεγάλης 
απόστασης μετακίνησης των οχημάτων. Επισημάνετέ ότι η αναφορά στην απόσταση του πρατηρίου από την έδρα 
του Δήμου αφορά ακτίνα και όχι πραγματική απόσταση όδευσης η οποία όπως γίνεται αντιληπτό θα είναι σαφέστατα 
μεγαλύτερη. 

Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από την έδρα 
του Δήμου Πεντέλης τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. Η παράδοση, στην περίπτωση αυτή, θα 
γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και 
μηχανήματα αυτού. 

Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις 
προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.   

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο 
κατακύρωσης  

• Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),για την ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,  
η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
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λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Ελέγχων 
& Παρατηρητηρίων Τμήμα Παρατηρητηρίων τιμών για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα 
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αμόλυβδη). 
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV EINAI ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016). 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.  

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 20-6641.003 

 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των 689.819,90€ συμπ. Φ.Π.Α 24%. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:  

Η προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, για τον εφοδιασμό των 
οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πεντέλης.  
 
Για τα προς προμήθεια είδη ισχύουν τα παρακάτω: 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Ειδικότερα για την προμήθεια κάθε είδους υγρού καυσίμου, ισχύουν κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και 
προσμίξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές 
διατάξεις. Ειδικότερα: 
Πετρέλαιο κίνησης  

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο 
κίνησης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων ντίζελ «diesel». Ντίζελ 
πετρέλαια εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα οχήματα σύμφωνα με τα 
ΦΕΚ1149/Β/17-8-2005, ΦΕΚ1490/Β/9-10-2006, ΦΕΚ67/Β/28-01-2010, ΦΕΚ501/Β/29-2-2012 όπως αυτά έχουν τυχόν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
ΟΡΙΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ  

Πυκνότητα στους 15ο C, kg/m3  820  845  

Σημείο ανάφλεξης οC  55    

CFPP οC    -5  

Νερό (ppm)    200  

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg    24  

Ανθρακούχο υπόλειμμα % κ.β. (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%)    0,30  

Τέφρα % κ.β.    0,01  

Στοιχεία αποστάξεως % κ.ο.      

Απόσταγμα στους 250οC    65  

Απόσταγμα στους 350οC  85    

To 95% να έχει αποστάξει στους οC    360  

Ιξώδες στους 40 οC, cst  2  4,5  

Θείο mg/kg    10  

Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1.4) stoyw 60 οC σε μm   460  

ΕΙΔΟΣ Κωδ. Αρ. CPV 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  09134100-8 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  09132100-4 
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Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, κλάση 1  

Αριθμός κετανίου  51    

Δείκτης κετανίου  46    

Αντοχή στην οξείδωση gr/m3    25  

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % κ.β.    8  

Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων % κ.ο. (βιοντήζελ)    7  

Χρώμα – οπτική εκτίμηση  φυσικό  

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 
13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.  

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα 
εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.   
 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το 
Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη 
βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει με την ΥΑ 316/2010/2012 
ΦΕΚ Β’501/29-2-2012. Η βενζίνη θα χρησιμοποιηθεί για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.  

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται 
στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 
ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».  

Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοστεί και για επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.  
Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα 

εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.  
Ο Δήμος Πεντέλης δύναται να διενεργεί ποιοτικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους τόσο κατά την παραλαβή των 
υγρών καυσίμων αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. ή άλλο 
διαπιστευμένο φορέα - εργαστήριο διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό 
Προμηθειών του Ν 4412/2016. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση που 
περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και  έχοντας υπόψη: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133)  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139).   

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197).   

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αρ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) ) και 426/2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)   Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

⎯ Τον  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

⎯ Τον 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,   

⎯ Την 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»,  

⎯ Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

⎯ Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

⎯ Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

⎯ Τον 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”, 

⎯ Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

⎯ Τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

⎯ Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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⎯ Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

⎯ Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

⎯ Το Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων » 

⎯ Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

⎯ Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

⎯ Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

⎯ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

⎯ Την με αρ. 6/2021 Τ .Υ. μελέτη της Υπηρεσίας.. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 7226/2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008490132. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 7227/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.. 

⎯ Τις με αρ. Α-346/2021, Α-347/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΔΗΤΩΞ3-Χ2Δ, 684ΡΩΞ3-
ΡΕΒ, και ΑΔΑΜ 21REQ008509369 εγκεκριμένο αίτημα. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την έγκριση της  υπ’ αριθ. 6/2021 Μελέτης – Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
«Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

κίνησης του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες 

ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.» η συνολική δαπάνη της προμήθειας 
εκτιμάται στο ποσό των 689.819,90€ συμπ. Φ.Π.Α 24%. 
 
2. Καθορίζει τους  όρους διακήρυξης όπως το συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.  

 
3. Εγκρίνει την Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, 
Φαρασοπούλου Αθανασία μέλος,. Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα ,αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη 
Μανωλία, αναπλ. μέλος και Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

 
4. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, 
σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

 
         Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2021 
 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                      
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία 

2. Μαρκαντώνη Φωτεινή  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος 

4. Κρανιώτης Παναγιώτης 

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης  

6. Φειδοπιάστης Αντώνης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

8. Τόλιος Νικόλαος. 

 

 
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
                                                      
                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

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