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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 –2022 

 

(ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός 

Σύνολο 56.906,14 € 

ΦΠΑ 24% 13.657,47 € 

Σύνολο Δαπάνης 70.563,61 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2021 Τ.Υ  
 

CPV: 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το με αρ. 01/08 Φεβ. 2021 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα της Δ/νσης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου, το με αρ. πρωτ 230/29-10-
2021 έγγραφο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 190/29-10-2021 έγγραφο 
της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και το υπ΄ αριθ. 4/3 Φεβρ. 2021 Υ.Σ. της Δ/νσης Κοιν. 
Πρόνοιας Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητικού και αφορά: 
Την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης για τα δημοτικά καταστήματα του 
Δήμου Πεντέλης, για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. 
Η συνολική χρονική διαρκείας της προμήθειας θα είναι για τα έτη (2021-2022).  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των ομάδων του προϋπολογισμού: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.ΛΠ. ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες από τις 

ομάδες των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα, υπόδειγμα έντυπου οικονομικής προσφοράς.  

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται 
στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 
ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της κάθε 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 ή από διάφορους προμηθευτές ανά ομάδα. 

Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του 
Δήμου Πεντέλης και των Σχολικών Επιτροπών 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 - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης και τις Σχολικές Επιτροπές αντίστοιχα. 

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 κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 
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Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης 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 θέρμανσης). 

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ). σύμφωνα του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4782/2021 και ισχύει. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών, είναι 56.906,14 € ΆΝΕΥ Φ.Π.Α. 
24% (13.657,47 €) & 70.563,61 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

Η δαπάνη που προκύπτει για τον Δήμο Πεντέλης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό για το 
Οικονομικό Έτος 2021- 2022 και συγκεκριμένα τους ΚΑ. Δαπανών όπως παρακάτω: 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ     

ΚΑ 15-6643.001 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ  1.884,00 € 8.064,52 €   

Φ.Π.Α 24% 452,16 € 1.935,48 €   

ΣΥΝΟΛΟ  2.336,16 € 10.000,00 € 12.336,16 € 

    

Κ.Α. 10.6643.001 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ  942,00 € 6.451,61 €   

Φ.Π.Α. 24% 226,08 € 1.548,39 €   

ΣΥΝΟΛΟ  1.168,08 €  8.000,00 €           9.168,08 €  

  
Η δαπάνη που προκύπτει για την Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του Δήμου 

Πεντέλης θα βαρύνει το αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ.  
 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.  

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   με βαθμό Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3.  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται: η κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης 
για τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Πεντέλης, για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας 
Σχολικής Επιτροπής. 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει 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.  

Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνο με τα ΦΕΚ1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ1531/Β/16-10-2003, 
ΦΕΚ1736/Β/30-08-2007, όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Προδιαγραφές:  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΡΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Δείκτης κετανίου 40 845 

Πυκνότητα στους 15οC, kg/m3 Να αναφέρεται, μέγιστο 830-860 

Σημείο αναφλέξεως οC 55  

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

Τέφρα % κ.β.  0,02 

Νερό και υπόστημα % κ.ο.  0,1 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (διάρκεια 3 ώρες) Κλάση 3 

Θείο % κ.β.  0,10 

Ιξώδες στους 40 οC cst  6 

Απόσταγμα στους 350 οC κ.ο. 85  

Σημείο ροής οC  -9 

CFPP οC  -9 

Χρώμα (οπτική εκτίμηση) κόκκινο 

Ένταση χρώματος ASTM D1500 No 3 5 

Ιχνηθέτης: solvent yellow 124, mg/lt (euromarker) 6 

Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν δεσμεύονται για την εξάντληση της υπό 

προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της 

υπηρεσίας.  

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   με βαθμό Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α 

                  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 1

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 

(lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 

(lt)
ΔΑΠΑΝΗ 2021 (€) ΔΑΠΑΝΗ 2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(lt)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗΣ 
Λίτρα 0,942 1.000 6.848,84 942,00 6.451,61 7.849 7.393,61 € Κ.Α 10-6643.001

24% Φ.Π.Α. 1.774,47 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 9.168,07 €

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 

(lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 

(lt)
ΔΑΠΑΝΗ 2021 (€) ΔΑΠΑΝΗ 2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(lt)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)
Κ.Α 15--6643.001

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗΣ 
Λίτρα 0,942 1.000 5.993 942,00 5.645,16 6.993 6.587,16 €

24% Φ.Π.Α. 1.580,92 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 8.168,08 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 3

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 

(lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 

(lt)
ΔΑΠΑΝΗ 2021 (€) ΔΑΠΑΝΗ 2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(lt)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)
Κ.Α 15--6643.001

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗΣ 
Λίτρα 0,942 1.000 2.568,32 942,00 2.419,36 3.568 3.361,36 €

24% Φ.Π.Α. 806,73 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 4.168,08 €

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 

(lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 

(lt)
ΔΑΠΑΝΗ 2021 (€) ΔΑΠΑΝΗ 2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(lt)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗΣ 
Λίτρα 0,942 0 32.000 0,00 30.144,00 32.000 30.144,00 €

24% Φ.Π.Α. 7.234,56 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 37.378,56 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 

(lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2022 

(lt)
ΔΑΠΑΝΗ 2021 (€) ΔΑΠΑΝΗ 2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(lt)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗΣ 
Λίτρα 0,942 0 10.000 0,00 9.420,00 10.000 9.420,00 €

24% Φ.Π.Α. 2.260,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 11.680,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 56.906,14 €

24% Φ.Π.Α. 13.657,47 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.563,61 €

*Η μέση λιανική τιμή για το πετρέλαιο Θέρμανσης είναι σύμφωνα με την τιμή του με αριθμ. Πρωτ. 116384/27-10-2021 Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το με αρ. 01/08 Φεβ. 2021 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα της Δ/νσης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου, το με αρ. πρωτ 230/29-10-
2021 έγγραφο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 190/29-10-2021 έγγραφο 
της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και το υπ΄ αριθ. 4/3 Φεβρ. 2021 Υ.Σ. της Δ/νσης Κοιν. 
Πρόνοιας Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητικού και αφορά: 
Την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης για τα δημοτικά καταστήματα του 
Δήμου Πεντέλης, για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. 
Η συνολική χρονική διαρκείας της προμήθειας θα είναι για τα έτη (2021-2022).  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των ομάδων του προϋπολογισμού: 
ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Κ.ΛΠ. ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης 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…»,  
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”, 
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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. 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
6. ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 89.533,33 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.  

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛ. 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
10-6643.001 

15-6643.001 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) 
το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.  
Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 & 5 του Ν. 4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης  
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- Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),για τις ΟΜΑΔΕΣ 1-2-3-4-5-η τιμή 

προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, 

μέσης 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 και πετρέλαιο θέρμανσης). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες από τις ομάδες των 

υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα, υπόδειγμα 

έντυπου οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των 

ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε 

ομάδας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατό ογδόντα (180) ημερών και παράταση για όλο τόσο χρόνο από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού . 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
AΡΘΡΟ 10ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αναφέρονται σε εργασίες πλήρεις παραδοτέες στην έδρα του 
εργοδότη χωρίς να δικαιούται ο Προμηθευτής καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση καθεμιάς από αυτές. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο   
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 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, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί του 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ή για κάθε ομάδα για την 
οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 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. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών, και  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες και δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της διακήρυξης, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά 
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου . 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 
της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 
καμία περαιτέρω επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. Σχετικά με την εκχώρηση της ως άνω 
απαίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 455-470 του Αστικού Κώδικα. 
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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του προμηθευτή για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που 
ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο προμηθευτής δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου 
Πεντέλης, των Κοινωνικών Δομών, των Πολιτιστικών Δομών και των Σχολικών Επιτροπών σε κάθε 
Δημοτική Ενότητα. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά κατ’ 
ελάχιστο ανά εβδομάδα. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την 
οριζόμενη κατ ελάχιστο εβδομαδιαία παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του 
πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης 
ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
άμεσα. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
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πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο.  
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 
Ποιο συγκεκριμένα:  
Πετρέλαιο θέρμανσης 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου 
Πεντέλης, των Κοινωνικών Δομών, των Πολιτιστικών Δομών και των Σχολικών Επιτροπών σε κάθε 
Δημοτική Ενότητα. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά κατ’ ελάχιστο 
ανά εβδομάδα. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την οριζόμενη κατ 
ελάχιστο εβδομαδιαία παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης 
και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων 
των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.  

Η αναγραφόμενη στη μελέτη, ποσότητα καυσίμου, είναι η εκτιμώμενή ποσότητα παράδοσης 
του καυσίμου και για σαράντα (40) ημερολογιακούς μήνες, η αναγραφόμενη ποσότητα είναι 
ενδεικτική και όχι δεσμευτική, δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε 
λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Πεντέλης, , των Κοινωνικών Δομών, των Πολιτιστικών Δομών και 
των Σχολικών Επιτροπών σε κάθε Δημοτική Ενότητα, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να 
παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμώμενη ποσότητα. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη 
ποσοτήτων –καυσίμων- ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου. 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν.4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνετέ με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν 
να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή 
αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.  
ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο. 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των 
ειδών. 
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.  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετέ με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού για τα καύσιμα. 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις του Δήμου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, 
με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 
υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 
εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 
τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 
ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 
σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του ανάδοχου κ.α. Στην περίπτωση 
κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο  
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Υπηρεσία την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας 
του ή των γραφείων του για τη διεξαγωγή της μεταξύ αυτού και της υπηρεσίας αλληλογραφίας. 
Επίσης πρέπει να ορίσει αντίκλητο και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου ότι 
δέχεται να είναι αντίκλητος. 
ΑΡΘΡΟ 27ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 6.1, 6.2 & 6.3 της παρούσας . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 29ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
Η παρούσα προμήθεια διέπετέ από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στο Νομό…….αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
ΑΡΘΡΟ 30ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016  
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ΑΡΘΡΟ 31ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
Ειδικότερα για την προμήθεια κάθε είδους υγρού καυσίμου από τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5, 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: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει 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.  

Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνο με τα ΦΕΚ1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ1531/Β/16-10-2003, 
ΦΕΚ1736/Β/30-08-2007, όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Προδιαγραφές:  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΡΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Δείκτης κετανίου 40 845 

Πυκνότητα στους 15οC, kg/m3 Να αναφέρεται, μέγιστο 830-860 

Σημείο αναφλέξεως οC 55  

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

Τέφρα % κ.β.  0,02 

Νερό και υπόστημα % κ.ο.  0,1 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (διάρκεια 3 ώρες) Κλάση 3 

Θείο % κ.β.  0,10 

Ιξώδες στους 40 οC cst  6 

Απόσταγμα στους 350 οC κ.ο. 85  

Σημείο ροής οC  -9 

CFPP οC  -9 

Χρώμα (οπτική εκτίμηση) κόκκινο 

Ένταση χρώματος ASTM D1500 No 3 5 

Ιχνηθέτης: solvent yellow 124, mg/lt (euromarker) 6 

Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν δεσμεύονται για την εξάντληση της υπό προμήθειας 

ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

1. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. «Όρος απαράβατος» 

2. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων σε ισχύ. «Όρος απαράβατος» 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν οχήματα για να παραδίδουν τα καύσιμα θέρμανσης στις κατά 

τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. «Όρος απαράβατος» 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων και να καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα 

ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν. 

«Όρος απαράβατος» 
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5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την 

Υπηρεσία. «Όρος απαράβατος» 

6. Ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών στην οποία αποτυπώνονται οι 

δεξαμενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίμων. «Όρος απαράβατος» 

7.Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και το 

εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων καυσίμων. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 

απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής. «Όρος απαράβατος» 

8. Απαγορεύεται από τον ανάδοχο η ανάθεση όλης της ποσότητας ή μέρους της ποσότητας σε 

οποιονδήποτε τρίτο. «Όρος απαράβατος» 

9. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων 

τεχνογνωσίας. «Όρος απαράβατος» 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 03/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   με βαθμό Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 1   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ  (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 
(lt) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2022 (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 2021 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
2022 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (lt) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Λίτρα  1.000 6.848,84   7.849  

                24% Φ.Π.Α.  

        
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  

   

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 2   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ  (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 
(lt) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2022 (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 2021 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
2022 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (lt) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Λίτρα  1.000 5.993   6.993  

                24% Φ.Π.Α.  

        
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  

   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 3 

    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ  (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 
(lt) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2022 (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 2021 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
2022 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (lt) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Λίτρα  1.000 2.568,32   3.568  

                24% Φ.Π.Α.  

        
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3  

   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 4  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ  (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 
(lt) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2022 (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 2021 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
2022 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (lt) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Λίτρα  0 32.000   32.000  

                24% Φ.Π.Α.  

        
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4  

   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ 5  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ  (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2021 
(lt) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2022 (lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 2021 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
2022 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (lt) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Λίτρα  0 10.000   10.000  

                24% Φ.Π.Α.  

        ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5  

        
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  

        24% Φ.Π.Α.  

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Υπογραφή – σφραγίδα 
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