
 

 

Α.Π. 355/18-01-2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για τα 

οικονομικά έτη 2022 και 2023. Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια σε Πετρέλαιο 

Θέρμανσης, Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη, για τις ανάγκες των οχημάτων, 

μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων, καθώς 

και του Βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

129.085,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και στο ποσό των 160.065,40 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στα κάτωθι τμήματα : 

 Το Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια 50.000,00 λίτρων Πετρελαίου Κίνησης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 61.150,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 

2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.000.  

 Το Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια 9.000,00 λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 12.735,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.),  θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 

2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.04.00.001. 

 Το Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια που αφορά στην προμήθεια 60.000,00 λίτρων 

πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 

55.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.001. 
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Η προμήθεια αφορά τα κάτωθι CPV : 

Είδος Κωδικός CPV Ονομασία CPV 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

Πετρέλαιο Κίνησης 09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 

Αμόλυβδη Βενζίνη 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 

 

Κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 311 του Ν.4412/2016, είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα και 

συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την 

ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», που εκδίδεται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Φλώρινας (Ν.4257/2014 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο 

φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Φλώρινα, Ιανουάριος 2022 

 
                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. πρέπει να είναι 

ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια 

(Ασπροπύργου κ.λπ.) και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το 

Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού 

άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.. 

Οι οικονομικοί φορείς που καταθέτουν προσφορά για το Πετρέλαιο Κίνησης        

(Τμήμα Α) απαιτείται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να συμπεριλάβουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνουν ότι η τμηματική παράδοση του 

Πετρελαίου Κίνησης θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα της Δημοτικής Κοινότητας 

Φλώρινας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) χιλιομέτρων 

από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. Επίσης, στην περίπτωση που η 

έδρα των οικονομικών φορέων βρίσκεται εκτός της περιοχής αυτής, τότε απαιτείται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να συμπεριλάβουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 

στην οποία θα βεβαιώνουν ότι για την τμηματική παράδοση του Πετρελαίου Κίνησης 

(Τμήμα Α) θα συμπράξουν με πρατήριο που βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) 

χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας και ότι το πρατήριο 

αυτό πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

λειτουργεί νόμιμα με όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. 

Οι οικονομικοί φορείς που καταθέτουν προσφορά για την Αμόλυβδη Βενζίνη 

(Τμήμα Β) απαιτείται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να συμπεριλάβουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνουν ότι η τμηματική παράδοση της 

Αμόλυβδης Βενζίνης (Τμήμα Β) θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα της Δημοτικής 

Κοινότητας Φλώρινας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) 

χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. Επίσης, στην 

περίπτωση που η έδρα των οικονομικών φορέων βρίσκεται εκτός της περιοχής αυτής, 
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τότε απαιτείται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να συμπεριλάβουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνουν ότι για την τμηματική παράδοση 

της Αμόλυβδης Βενζίνης (Τμήμα Β) θα συμπράξουν με πρατήριο που βρίσκεται σε 

ακτίνα το πολύ δύο (2) χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας 

και ότι το πρατήριο αυτό πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί νόμιμα με όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τμήμα Α : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της      

Κ.Υ.Α. με αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β΄/11-4-2001) «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου».  

Το υπό προμήθεια καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πρέπει να είναι συμβατό με 

τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β΄/29-02-

2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 117/2014 (ΦΕΚ Β΄921/21-5-2015) «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 

2014/77/ΕΕ». 

Τμήμα Β : ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 

(RON95) και να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Υ.Α.: υπ΄αριθμ. 147/2015         

(ΦΕΚ Β΄293/12-2-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι Δοκιμών» και 117/2014 (ΦΕΚ Β΄921/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

Η υπό προμήθεια αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να είναι συμβατή με τις διατάξεις του 

Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010 (ΦΕΚ 501 Β΄/29-02-2012) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 

οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και της  

Κ.Υ.Α. με αριθμ. 117/2014 (ΦΕΚ 921 Β΄/21-05-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 



 

Τμήμα Γ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις 

όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο του καυσίμου. 

Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:  

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β΄/16-10-2003): «Προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης».  

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 469/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού 

και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». 

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736 Β΄/30-08-2007): «Εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 

τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ 

σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», όπως οι παραπάνω 

ΚΥΑ έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Στην ΚΥΑ με αριθμ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016) “Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας 

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο»”, και ειδικότερα το άρθρο 4. 

 Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο όπως περιγράφεται στην 468/2002 

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.  

 Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα 

παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων. 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2022 

                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
   



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Ως τιμές αναφοράς για τη σύνταξη του παρόντος λήφθηκαν οι παρακάτω τιμές                

(προ Φ.Π.Α.) του Ημερήσιου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καύσιμων της 

13/01/2022 για το Νομό Φλωρίνης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 
 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 50.000,00 1,223 € 61.150,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 61.150,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 14.676,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75.826,00 € 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΤΡΟ 9.000,00 1,415 € 12.735,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 12.735,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 3.056,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.791,40 € 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 60.000,00 0,920 € 55.200,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 55.200,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 13.248,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.448,00 € 



 

ΣΥΝΟΛΑ 

1. ΤΜΗΜΑ Α 61.150,00 € 

2. ΤΜΗΜΑ Β 12.735,00 € 

3. ΤΜΗΜΑ Γ 55.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 129.085,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 30.980,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.065,40 € 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2022 
 

                  Ο Συντάξας                                   Η Προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 

              Κεσίδης Νικόλαος                                          Λεβένα Κωτσοπούλου 
            Γραφείο Προμηθειών                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
 
 
 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

 έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  …………..%   

  

  

 Φλώρινα , …../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
 
 
 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

 έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1.  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  …………..%   

  

  

 Φλώρινα , …../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
 
 
 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

 έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  …………..%   

  

  

 Φλώρινα , …../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» 
 
 
 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων θα 

διενεργηθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.», των οικονομικών ετών 2022 και 2023, και ειδικότερα για τις 

ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών 

μηχανημάτων και κτιρίων, καθώς και του Βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 129.085,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και στο ποσό των 160.065,40 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στα κάτωθι τμήματα : 

 Το Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια 50.000,00 λίτρων Πετρελαίου Κίνησης για 

τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 61.150,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 

θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών 

ετών 2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον                   

Κ.Α. 25.02.00.000. 

 Το Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια 9.000,00 λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 12.735,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.),  θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών 

ετών 2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον                   

Κ.Α. 25.04.00.001. 

 Το Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια που αφορά στην προμήθεια             

60.000,00 λίτρων Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους 

ενδεικτική δαπάνη 55.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 2022 και 2023 (πολυετής 

δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.001. 



 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:  

 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄/23-8-1980)  «Περί κινήτρων  διά την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 3ο : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την ανάθεσή της, υποχρεούται να προσέλθει εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.. Η σύμβαση ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Το συμβατικό τίμημα θα είναι σύμφωνο με τις παραληφθείσες 

ποσότητες υγρών καυσίμων, δεν δύναται όμως να υπερβεί τις αναγραφόμενες στη διακήρυξη 

ποσότητες για κάθε είδος, όσο και την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

 Η Σύμβαση  

 Η Διακήρυξη  

 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  

 Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης  

 

 

 



 

Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις 

Α) Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 

σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 302 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως εκτιμώμενη αξία 

νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα / τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Ειδικότερα, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών ανά τμήμα προσφοράς έχουν ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

(ΕΥΡΩ προ Φ.Π.Α) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α.) 

 (ανά τμήμα προσφοράς) 

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 61.150,00 € 1.223,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 12.735,00 € 254,70 € 

ΤΜΗΜΑ Γ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 55.200,00 € 1.104,00 € 

 

Β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, ή του αντίστοιχου τμήματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 

δικαιώματα προαίρεσης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

 



 

Άρθρο 6ο : Παράδοση υλικών 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 

Ν.4412/2016,. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει 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 της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει εντός 

δύο (2) ημερών τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων, σε 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Η παράδοση των ποσοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης (Τμήμα Γ) θα γίνεται 

τμηματικά επί τόπου στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με 

ειδικό βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου και ειδικότερα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στη 

Φλώρινα, Σπηλιάδου 14, στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή 

Παλαιών Σφαγείων στη Φλώρινα, και στο Διυλιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στη 

Δροσοπηγή. 

Η παράδοση των ποσοτήτων του Πετρελαίου Κίνησης (Τμήμα Α) και της Αμόλυβδης 

Βενζίνης (Τμήμα Β) θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

υπηρεσίας και κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Λόγω απόστασης των μετακινούμενων 

οχημάτων από το χώρο εφοδιασμού και της έλλειψης δυνατότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να 

αποθηκεύσει ποσότητες Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης, η τμηματική 

παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα της Δημοτικής 

Κοινότητας Φλώρινας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) 

χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. Στην περίπτωση που η 

έδρα του αναδόχου βρίσκεται εκτός της απόστασης αυτής, τότε ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμπράξει με πρατήριο που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) 

χιλιομέτρων από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. Το πρατήριο θα 

πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και θα λειτουργεί νόμιμα με όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. 

Η παράδοση των ειδών όλων των τμημάτων θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. 



 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του 

Ν.4412/2016. 

Μετά από κάθε προσκόμιση ποσοτήτων υγρών καυσίμων θα συντάσσονται από τις επιτροπές 

παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, αντίστοιχα πρωτόκολλα, που κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 
Άρθρο 7ο : Παραλαβή 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 

και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Οι Επιτροπές Παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν 

χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 

καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το 

άρθρο 214 του N.4412/2016. 

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.4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 
Άρθρο 8ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση οριστικής 

απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των καυσίμων, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 



 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα καύσιμα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο : Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα είδη τα οποία θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 

της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας. 

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής 

Το 100% της συμβατικής αξίας των παραδοθέντων τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας, μετά την οριστική παραλαβή αυτών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

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. 

 

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 



 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με την 

επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί με την σχετική όχληση (όχι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών). Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 

χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του 

αναθέτοντος φορέα. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην περ. 4 του άρθρου 203 

του Ν.4412/2016. 

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.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

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. 

 

Άρθρο 12ο : Τροποποίηση σύμβασης 

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 337 του Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της 

παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 



 

Άρθρο 13ο : Mονομερής λύση της σύμβασης 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 

του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305 του 

Ν.4412/2016, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 14ο : Αναπροσαρμογή τιμής 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) είναι σταθερό στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους για το νομό Φλωρίνης 

βάσει του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσής του. 

   

Άρθρο 15ο : Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2022 
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