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ΘΕΜΑ: <<Προμήθεια καυσίµων για  την κίνηση 

μεταφορικών µέσων και θέρμανσης του ∆ήµου 

Κασσάνδρας & των Νοµικών Προσώπων τα έτη 

2017-2018–2019 >> 

 

                 Αριθμός Μελέτης: 96
Α
΄/2017 

Προϋπολογισµός: 886.069,55 ΕΥΡΩ 

Συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α (24%) 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείμενο  της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την µελέτη για την προμήθεια 

καυσίµων (πετρελαίου κίνησης-βενζίνης αμόλυβδης-πετρελαίου θέρμανσης)  

για την εξυπηρέτηση των αναγκών για την κίνηση όλων των υπηρεσιακών 

οχημάτων-μηχανημάτων του ∆ήµου µας, τις ανάγκες θέρμανσης των 

∆ηµοτικών Κτιρίων και των Νοµικών Πρόσωπων(Σχολικές Μονάδες) της Α΄ 

βάθµιας εκπαίδευσης & Β΄ βάθµιας εκπαίδευσης του   ∆ήµου Κασσάνδρας, του 

Ν.Π (ΑΟΔΚ)  καθώς και για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου  σε καύσιμα  για τα έτη 2017, 2018 & 2019. Ο ενδεικτικός 

προϋπολογισµός της προμήθειας είναι 714.572,22 € πλέον ΦΠΑ 24% 

(171.497,33). Ο συνολικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24% είναι :  886.069,55 €. 

 Των Υπηρεσιών  του Δήμου Κασσάνδρας καθαρού ποσού 485.894,80 € πλέον Φ.Π.Α 24% 
ποσού 116.614,75 και τελικού ποσού 602.509,55 €  

 Του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» 
και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» καθαρού ποσού 104.838,71  € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 
25.161,29 € και τελικού ποσού 130.000,00 €  

 Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» καθαρού 
ποσού 4.838,71 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 1.161,29 € και τελικού ποσού 6.000,00 €   

 Του  Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας 
καθαρού ποσού 68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 16.320,00 € και τελικού ποσού 
84.320,00 € 

 Του  Ν.Π. με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ καθαρού ποσού 51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 12.240,00 € και 
τελικού ποσού 63.240,00 €.    

  
ΑΡΘΡΟ 2ο:  Τεύχη της Μελέτης 

                  Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

               1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 

                2. Η Διακήρυξη προμήθειας. 

                3. Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

    4. Η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων(οι τεχνικές προδιαγραφές) 

                5. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 
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                6. Ο προϋπολογισμός Μελέτης. 

                 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  Ισχύουσες ∆ιατάξεις -Χρηµατοδότηση 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,

 Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

  Γενικοί κανόνες 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους 
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή 
της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της Προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της 
Προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της Προστασίας 
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των  διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων και η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό Δημοσίων πόρων. 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) ανάρτηση εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000,00) 
ευρώ(άνευ Φ.Π.Α) και  ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 61 έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης  το άρθρο 65 του Ν.4412/2016 
Δημοσίευση προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε(για συμβάσεις άνω των ορίων) και καταχώρησης τους μετά 
τη δημοσίευση τους στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ένωσης  και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο και  
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 66  και καταχώρισης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Σχετικά με την τιμή ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με 
χρήση προσέγγισης κόστους- αποτελεσματικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και 
μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων. 
Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται: 
α).Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι,   
β).Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της 
σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική 
επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης. 
γ). Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη. 
δ). Οι όροι παράδοσης, όπως, η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης 
ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης. 
   Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν:  τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο, επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, ευκολία 
κατασκευής της τεχνικής λύσης και εκτίμηση δαπάνης, επιπλέον ορθότητα αντίληψης του 
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, επιτυχής επισήμανση  προβλημάτων κατά την 
υλοποίηση και διαμόρφωση  κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, αποτελεσματική 
επικοινωνία  του οικονομικού φορέα με την αναθέτουσα αρχή, απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης 
της εφαρμογής της κ.α.  
Σύμφωνα με το άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016 εάν δεν προσκομίσουν 
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οι οικονομικοί φορείς  ως δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης α). 
απόσπασμα ποινικού μητρώου, β).πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ).πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας.  Επιπλέον όταν πρόκειται  για νομικά πρόσωπα, οι οικονομικοί φορείς 
πρέπει να υποβάλλουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα τα απαραίτητα 
νομιμοποιημένα έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ) ώστε  να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού 
προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ κ.λ.π (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 100 αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, 
αποσφράγιση  οικονομικών προσφορών, κοινοποίηση απόφασης Οικονομικής στους προσφέροντες. 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 κατακύρωση –σύναψη σύμβασης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)-Παράβολο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή του αναδόχου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων.(«γνωμοδοτικά όργανα»-συγκρότηση επιτροπών από αρμόδιο όργανο).   
Σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση (38) 2016 Καταργούμενες διατάξεις – Ανάθεση &   
 έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών –υπηρεσιών με απόφαση  Δημάρχου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 379  του Ν.4412/2016 Έναρξη ισχύος του νόμου. 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

• Του Ν. 4250/2014 « ∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών 

προσώπων και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 και 

λοιπές ρυθµίσεις.» 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240 Α΄/12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε µε τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ.Α΄18). 

• Του Ν. 3852/2010( Φ.Ε.Κ 87/Α/2010)«Νέα αρχιτεκτονική  της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο  

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

• Του Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης 

«Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Του  Ν. 4257/14 άρθρο 63, Επείγουσες ρυθµίσεις αρµ/τας Υπ. Εσωτερικών 

(ΟΤΑ, ∆ηµοτ. Υπάλληλοι, μισθώσεις κλπ) (ΦΕΚ Α 93/14.4.2014) 

• Του Ν. 4129/2013 (Α 52) Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

• Του Ν.2859/2000 (Α΄24) : Κύρωση Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας. 

• Η αρ. 147/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας. 
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• Η αρ.364/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης Τεχνικών 

Προδιαγραφών και  Καθορισμό όρων Διακήρυξης. 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας 

της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
 Η σχετική πίστωση για τις προμήθειες που αφορούν τον ∆ήµο Κασσάνδρας  θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για τα έτη 2017-2018 & 2019 µε τους ΚΑ 10-6643.001, 15-6643, 

20-6641.001,20-6644.001,25-6641.001, 25-6642.001, 

25-6644.001,  30-6641.001, 30-6644.001, 35-6644.001  και 70-6641.001. 

Επίσης για την προµήθεια που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης για τις Σχολικές Μονάδες της 

Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας θα βαρύνονται οι Σχολικές Επιτροπές από 

τα κονδύλια των Λειτουργικών δαπανών, για το Ν.Π ΑΟΔΚ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 

ΑΟΔΚ  για τα αντίστοιχα έτη τον ΚΑΕ : 15-6644, ενώ για το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΚ θα 

βαρύνει τον προϋπολογισµό  του για τα αντίστοιχα έτη στον Κ.Α 6641.00, 6643.00 και 6644.00. 

Παρακάτω γίνεται αναφορά των αποφάσεων των Νοµικών Προσώπων όπως και των υπηρεσιών 

του ∆ήµου για τις προϋπολογισθείσες ποσότητες που είναι : 

Α) Για την Α΄βάθµια σχολική επιτροπή αρ.αποφ.27/12-07-2017 & αριθµ. Έγκρισης 

πρωτογενούς Αιτήµατος : 17REQ001684972 2017-07-13. 

Β)Για την Β΄βάθµια σχολική επιτροπή αρ.αποφ.30/12-07-2017& αριθµ. 

 Έγκρισης πρωτογενούς Αιτήµατος : 17REQ001685499 2017-07-13. 

Γ) Για το Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ αρ.αποφ. 44/03-07-2017 & αριθµ. 

Έγκρισης πρωτογενούς Αιτήµατος :17REQ001637234 2017-07-04. 

∆) Για το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΚ αρ. απόφ.44/03-07-2017 & αριθµ. Έγκρισης 

πρωτογενούς Αιτήµατος :17REQ001809981 2017-08-10. 

Ε) Για τις υπηρεσίες του Δήμου αρ. αποφ.323/2017 Ο.Ε & αριθµ. Έγκρισης 

πρωτογενούς Αιτήµατος:17REQ001798312 2017-08-09. 

    

Εξαιρούνται: Oι Σχολικές Επιτροπές  δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού  σύμφωνα με 

την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια καυσίμων. 

Ο Δήμος Κασσάνδρας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ενώ είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, 

ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει υπέρβαση 

ποσοτήτων. 

 

  Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου τα  υπηρεσιακά σημειώματα των ∆/νσεων : 

1. ∆/νσης  Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νσης Πολιτισμού-Δημοτικού Παιδικού Σταθμού  

3. Δ/νσης  Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

4. ∆/νσης  Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

5. ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. ∆/νσης Πρασίνου 

7. Λοιπών υπηρεσιών-Πολιτικής Προστασίας. 

 

    ΑΡΘΡΟ 4ο:  Εγγυήσεις συµµετοχής 
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Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσο µε το 

2% ( δύο επί τοις εκατό) του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο προσφέρων 

συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ( για όλες τις οµάδες) βάσει της παρ.1
α
 του 

αρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

Β). Όταν η προσφορά αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών ( µία ή περισσότερες οµάδες, 

τμήματα  ή φορείς ) τότε η εγγύηση συµµετοχής θα είναι ποσού ίσου µε το 2% ( δύο επί τοις 

εκατό) του προϋπολογισµού της οµάδας ή των οµάδων πού προσφέρονται χωρίς ΦΠΑ. Σε αυτή 

την περίπτωση η κατακύρωση γίνεται για το µέρος ( οµάδα ή οµάδες, τμήμα  ή φορέα) που 

καλύπτονται από την εγγύηση /εγγυήσεις συµµετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η  τελευταία επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τιµές Προσφορών – Ισχύς Προσφορών 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΥΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  µε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό άνω των ορίων  από την 

Οικονοµική Επιτροπή (Ο.Ε) του ∆ήµου Κασσάνδρας βάσει του αρ. 27 του  Ν.4412/16. 

 

Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών οι οποίοι θα αναλάβουν την παρούσα 

προµήθεια για κάθε ένα από τα προς προµήθεια είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε 

σχετικής σύµβασης . Συνεπώς το ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιµα ( πετρέλαιο θέρµανσης, 

πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ) της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµείνει 

σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση και δεν υπόκειται για κανένα λόγο 

σε αναθεώρηση. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται: 

Για τα καύσιµα 

α) Για το πετρέλαιο θέρµανσης & την αµόλυβδη βενζίνη, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

της (%) για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ τιµής πώλησης (Μ.Λ.Τ.Π) εκάστου είδους  όπως αυτή ανακοινώνεται από το 

παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

(ΥΠ.ΑΝ.),Γεν. ∆/νση Προστασίας Καταναλωτή (Παρατηρητήριο Τιµών & Τιµοληψιών) κατά 

την ηµέρα παράδοσης αυτών. β) Για το πετρέλαιο κίνησης , το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί της  (%) για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ τιµής πώλησης (Μ.Χ.Τ.Π) όπως αυτή ανακοινώνεται από το παρατηρητήριο 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) ,Γεν. ∆/νση 

Προστασίας Καταναλωτή (Παρατηρητήριο Τιµών & Τιµοληψιών) κατά την ηµέρα παράδοσης 

αυτών. 

Τα ποσοστά αυτά  µπορεί να είναι και αρνητικά, χωρίς να υπερβαίνουν το 5% (Ν4257, Άρθρο 

63). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών 

( για όλες τις οµάδες ή φορείς) ή για µέρος αυτών ( µία ή περισσότερες οµάδες ή φορείς). 

Οποιαδήποτε προσφορά δεν µπορεί να αφορά µέρος των ειδών ενός φορέα ή µιας οµάδας αλλά 

το σύνολο τους. 

Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό ο διαχωρισµός των προς προµήθεια ειδών γίνεται σε πέντε 

φορείς (5). 

 

1.Υπηρεσίες του Δήμου Τμήμα-Οµάδα Α : Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη αµόλυβδη Πετρέλαιο 

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

2. Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΔΗΚ : Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη αµόλυβδη Πετρέλαιο 

κίνησης . 

3. Αθλητικός Οργανισμός ΑΟΔΚ του Δήμου :Βενζίνη αµόλυβδη. 

4. Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης : Πετρέλαιο θέρμανσης . 

5. Σχολικές Επιτροπές Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης : Πετρέλαιο θέρμανσης . 

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης άρθρο 97 του Ν.4412/16. Οι µετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει στις 

προσφορές τους να αναφέρουν την εταιρεία παραγωγής κάθε είδους , και να προσκοµίσει όλα τα 

σχετικά έντυπα  στην ελληνική γλώσσα . 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σύµβαση Διάρκεια 

  Οι συµβάσεις θα υπογραφούν από κάθε φορέα ξεχωριστά δηλαδή θα έχουµε συµβάσεις µεταξύ 

∆ήµου Κασσάνδρας & προµηθευτού, µεταξύ της Α΄θµιας Σχολικής Επιτροπής και προµηθευτού,  

µεταξύ Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής  και  προµηθευτού, µεταξύ ΑΟΔΚ και προµηθευτού, όπως 

και μεταξύ ΚΕΔΗΚ και προμηθευτή  για τα αντίστοιχα είδη που τους αφορούν , τα οποία είναι 

διακριτά στον προϋπολογισµό της µελέτης. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας αυτής ,µετά 

την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και µετά την ολοκλήρωση του 

προσυµβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο ,υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει την σύµβαση 

και να καταθέσει κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας θα αρχίσει για όλες τις συµβάσεις από 01/01/2018 οπότε και 

αν αυτές υπογραφούν . 

 Η διάρκεια των συµβάσεων θα είναι για τριάντα μήνες (30) μήνες  δηλαδή έως 31/08/2020 με 

δικαίωμα προαιρέσεως ή τυχόν παράτασης της σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1 μέθοδοι υπολογισμού 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και άρθρο 104 παρ. 1 χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής-

Οψιγενείς μεταβολές) έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης 

μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση κατά τη διάρκειά της, ποσοστού   10% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης(σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) . Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην παραπάνω προθεσµία μετά την κατά νόμο 

έγκριση αποτελέσματος και κατόπιν πρόσκλησης  για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 

προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ,µπορεί να  κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα  

με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης την οποία θα εκδώσει ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές στους 

οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του κάθε φορέα µε τον οποίο θα υπογράψει 

την σύµβαση. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ,το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό του 5% ( πέντε επί 

τοις εκατό) επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ  βάσει του αρθ.72 του Ν.4412/16. 
    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.  
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   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 
για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να καλύπτει όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης (30) μήνες πλέον 2 μηνών, ήτοι θα έχει ισχύ τουλάχιστον 32 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ  καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο  72 του Ν.4412/2016  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά από 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  Παραλαβή ειδών  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιµος να προµηθεύει µε καύσιµα το ∆ήµο και τα 

Νοµικά Πρόσωπα στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, 

από την αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί µε το σχ.αρθ. 221 του Ν.4412/16 , και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/16. Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα 

ίδια τα νοµικά πρόσωπα , κατά τις κείµενες διατάξεις ή τις επιτροπές του Δήμου. 

Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 

φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία ισχύος της 

σχετικής σύµβασης , και κατόπιν έγγραφης εντολής και συγκεκριµένα : 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης για το ∆ήµο θα γίνεται τµηµατικά στις δεξαµενές των 

∆ηµοτικών καταστηµάτων και Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κασσάνδρας, σύµφωνα µε τις ανάγκες 

των υπηρεσιών ενώ το πετρέλαιο θέρµανσης που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές θα γίνεται στις 

δεξαµενές των Σχολικών μονάδων που ανήκουν σε αυτές όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική 

έκθεση, η παράδοση θα γίνεται εντος δύο(2) ηµερών από την γραπτή εντολή. Η βενζίνη θα 

παραδίδεται στα Υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου µας στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, από 

πρατήριο που θα ορίσει ο προµηθευτής εντος των ορίων του ∆ήµου Κασσάνδρας µετά από 

επίδοση Υπηρεσιακού Σηµειώµατος από το Γραφείο Κίνησης -∆ιαχείρισης καυσίµων – 

λιπαντικών & Υλικών. Το πετρέλαιο κίνησης για το ∆ήµο θα παραδίδεται εντός 2(δύο) ηµερών 

από την γραπτή εντολή στις δεξαµενές του ∆ήµου  ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ενώ το 

πετρέλαιο κίνησης για την ΚΕΔΗΚ  για τον ΑΟΔΚ θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή ή θα παραλαμβάνεται  στην δεξαµενή του Αθλητικού Οργανισμού εφόσον υπάρχει .  

 

  Για κάθε µέρα υπέρβασης ή µη έγκαιρης παράδοσης  ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών 

άρθρων του Ν. 4412/2016 (αρθ.207). 
 

 

Μετά από αυτή την προθεσµία ή σε περίπτωση αδικαιολόγητως µή εκτελεσμένων παραγγελιών, 

ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις συνέπειες.  

Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η 

προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση των φορέων. 

  

ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των νόµιµων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από κάθε φορέα χωριστά και σταδιακά κατά 
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τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής ανάλογων τιµολογίων και της 

σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 

Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του προµηθευτή 

την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νοµίµου έλεγχου από 

τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Εκλεκτικού Συνεδρίου, ο φορέας 

υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή βασει του αρθ.200 του Ν. 4412/16και σύμφωνα με την 

υποπ. Ζ5 του Ν.4152/2013(ΦΕΚ Α΄107)Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων Αρχών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προµήθειας, 

µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος και να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 203 & 207 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : Απόρριψη συμβατικών υλικών  - αντικατάσταση 

Εφ όσον το κάθε προς προµήθεια υγρό καύσιμο  δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή 

εμφανίζει ελαττώματα ή νοθεία, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ( άρθρο 213, Ν.4412/16). 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στο μηχανολογικό  

εξοπλισµό και στα οχήματα και μηχανήματα των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του  

Προσώπων, ο ανάδοχος προμηθευτής  υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δαπάνες αναδόχου – Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

 

Οι δαπάνες προµήθειας και μεταφοράς των προµηθευοµένων ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον 

προµηθευτή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους φορείς που υπογράφουν τις συµβάσεις µε τον ανάδοχο. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και κρατήσεις : α) 

Υπέρ Ε.Α.Α.∆.Η.ΣΥ. 0,06%., β) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας βαρύνουν τον 

προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.  γ) Υπέρ του 

∆ηµοσίου,  0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, αρ.  36 παρ.6 του ν. 4412/16 . 
 

 

Άρθρο 13
ο
 Δημοσίευση σε Ευρωπαϊκό - εθνικό επίπεδο 

     Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης 

Δημοσίων συμβάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ποσά άνω των ορίων, ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, 

ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 

38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία 

ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ)σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 

38,σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. Εφόσον υπάρχει 

τροποποίηση του Νόμου για δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες διαγωνισμών υπηρεσιών και 

προμηθειών και ισχύει, θα εφαρμοσθεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 379 του Ν.4412/2016 και 

θα δοθεί χρονική παράταση μέχρι το 2021(μετά την ψήφιση του νόμου), ενώ τον προμηθευτή 

βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας σύμφωνα με το 

Νόμο 3801/09 άρθρο 46. 

                                     

Άρθρο 14
ο
 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής-Λόγοι αποκλεισμού 

     Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από την συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα 
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άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό με άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για συγκεκριμένους λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 15
ο
 Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

 

    Οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και άρθρο 95 παρ.5  και παρ.6 Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών  

 

 Άρθρο 16
ο
 Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής-Δικαιολογητικά 

     Στις διαδικασίες  σύναψης δημόσιας σύμβασης, που  διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 

σε ανοικτή διαδικασία, σε δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων , ισχύουν τα άρθρα του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 17
ο
: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

   Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους  ανεξαιρέτως τους  φόρους, 

τέλη, κρατήσεις υπέρ του δημοσίου  που θα ισχύουν κατά την ημέρα αυτή. Ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας ΦΠΑ βαρύνει  την αναθέτουσα αρχή  το Δήμο. 

 

Άρθρο 18
ο
 : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

Για την προμήθεια  η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου-

οικονομικού φορέα  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας 

και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 19
ο
 : Ανωτέρα βία 

         Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και αν 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 εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωσης κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος 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 ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 20° : Αθέτηση όρων της σύμβασης 
    Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στον Ο.Τ.Α  το 
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. άρθρο 7 του Ν.4412/2016.κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση.  
 
Άρθρο 21° : Τομέας  δραστηριοτήτων 

Η προμήθεια θα πραγματοποιείται με βάση τις γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες κανονισμούς, 
τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές. 
 
 Άρθρο 22

ο
 : Επίλυση διαφορών 

    Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις            
   

ΑΡΘΡΟ 23
ο
: Μέτρα προστασίας 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την 
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μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου κίνησης ,πετρελαίου θέρµανσης ,βενζίνης αμόλυβδης  µε 

δικά του µέσα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παράδοσης αυτών στον υποδειγμένο από την 

Υπηρεσία ή φορέα χώρο. 

 
                                                                                        Κασσάνδρεια  27.11. 2017 
        

Η Συντάκτρια  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                  

Διοικητικού Τ.Ε  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 Π.Ε Διοικητικός   
 



1
1 

 

 

 


