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     Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα: 
 
Πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 
Πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 
Βενζίνης αμόλυβδης CPV 09132100-4 
  
  
  
  
  
  

 
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση 
των κτιρίων καθώς και οποιονδήποτε άλλων αναγκών από τα ανωτέρω είδη προκύψουν, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και για ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΗΝΕΣ (30). 

  
    Σύμφωνα με τις επιταγές του  άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος  
Α΄240), που κυρώθηκε με το  Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18), από την προμήθεια που προδιαγράφει η 
παρούσα μελέτη θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες: 
 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 €.   

    Για την ανάδειξη αναδόχου θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr , με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, που διαμορφώνεται στο Νομό ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ για τα καύσιμα  καθ΄όλη 
τη διάρκεια της προμήθειας  επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης)  
    Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 886.069,55 ευρώ.  Στο παραπάνω ποσό 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% και το δικαίωμα προαίρεσης 10%(σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του 
Ν.4412/2016) .Θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 ,2018 και 
2019 των φορέων που αφορά και  αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική προμέτρηση της παρούσης μελέτης. 
Η σύμβαση θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της για τριάντα μήνες με δυνατότητα παράτασης της, 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. 
   Εφόσον η προμήθεια μπορεί να είναι τμηματοποιημένη κατά είδος, φορέα, ομάδα ή και χωρικά, δίνεται η 

δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα-φορείς, αυτά επιθυμούν. 

 Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.). 
2. Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».   
3. Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 

Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».   
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».   
5. Την από 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)  
6. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».   
7. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 1490/ Β’/2006).   
8. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882_S0000076737
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882_S0000076737
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882_S0000076737
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000019244
http://www.promitheus.gov.gr/


μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 872/ Β’/2007).   
9. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 468/2002 (ΦΕΚ 1273/β/2003) «Διόρθωση 

σφάλματος στο ΦΕΚ 1630/Β/2003 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης).   
10. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003). 

      
11. Του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

    

12. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’)  
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 
με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».   

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»   

15. Την αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  

 
    Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο και οι τιμές των 
ομάδων των καυσίμων προκύπτουν από τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του δελτίου επισκόπησης τιμών 
καυσίμων του Τμήματος Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Κασσάνδρας για το μήνα Ιούλιο του 2017. 
  
    Ο Δήμος Κασσάνδρας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η 
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  
   Για πρακτικούς λόγους και λόγους οικονομίας που επιτυγχάνεται από την αποφυγή μεγάλων 
μετακινήσεων, στη παρούσα μελέτη η γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου χωρίζεται σε δύο 
(2)χωρικές ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες και συγκεκριμένα:  
-1

η
 Ενότητα (Δ.Ε ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) 

 -2
η
 Ενότητα (Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ)  

   Επιδιώκεται έτσι ο εφοδιασμός των οχημάτων, μηχανημάτων που κινούνται και κτιρίων που 
βρίσκονται εντός της κάθε χωρικής ενότητας, να γίνεται από εγκαταστάσεις του προμηθευτή που 
βρίσκονται εντός των ορίων της ενότητας αυτής.  
    Για το σκοπό αυτό συντάσσονται πέντε (5) ειδικοί προϋπολογισμοί (προϋπολογισμοί φορέων). 

 
  

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 27.11.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια  ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 27.11.2017 
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