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 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/ 17 /2022 

 

7 Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων 

ΕΙΔΟΣ  Προμήθεια Υλικού 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 2.349.992,36 Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 2.913.990,52 ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ίδιοι πόροι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ δύο (2) τμήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  36 ΜΗΝΕΣ 

 
 

8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΣΥΝΟΛΑ 
2.913.990,52 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

20-6641.011 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 1.915.518,96 € 

25-6641.012 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 396.298,07 € 

30-6641.007 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 146.423,44 € 

35-6641.007 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 13.516,01 € 

70-6641.008 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 405.882,46 € 

64-0000.024 Καύσιμα για προγράμματα ΚΗΦΗ/ΒσΣ - ΚΕΔΚ 36.351,58 € 

   

   

   

 
 

9  CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
2.349.992,36 € 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2.320.676,57 € 

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 29.315,79 € 
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Παράρτημα I. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο 213 2000756 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια Υλικού 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : δύο (2) 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].........», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς 
και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα προς προμήθεια υλικά που πρόκειται να δημοπρατηθούν με το παρόν σχέδιο σύμβασης κατηγοριοποιούνται κατά 
CPV ως ακολούθως: 

  CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
2.349.992,36 € 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2.320.676,57  

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 29.315,79  

   

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 
I.1.2.1. Τεχνική Περιγραφή 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για 
κινητήρες εσωτερικής καύσης  για τα οχήματα του Δήμου και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ, και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ 
ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

I.1.2.2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 
Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

• Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα» 

• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

• Της Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ Β΄ 108/2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών 

Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.», 

• Της Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 (ΦΕΚ Β΄ 376/2000) «Χρήση κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα», 

• Των Κ.Υ.Α. 354/2000 και 355/2000 (ΦΕΚ Β΄ 410/2001) με τις οποίες εγκρίνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις του 
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους «Πετρέλαιο κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και άλλες διατάξεις», 

• Της Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ Β΄ 93/1982), «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών 

αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ.», όπως ισχύει σήμερα, 

• Της απόφασης ΓΧΚ ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ Β΄ 872/2007) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθο-

δοι Δοκιμών», 

• Της Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ Β΄ 410/2001) «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», 

• Της Υ.Α. 13/85 (ΦΕΚ Β’ 314/1985), «Τρόπος δειγματοληψίας πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου», 

Κάθε άλλη διάταξη που αφορά την προμήθεια τη διακίνηση και τον έλεγχο υγρών καυσίμων και παραγώγων 
πετρελαίου 

(β) Γενικές απαιτήσεις 
Η τεχνική προσφορά θα περιέχει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα εξής: 
1. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη του πρατήριου λιανικής πώλησης καυσίμων, όπως ζητούνται στην ενότητα 

(γ) Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

2. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη του κινητού σημείου ανεφοδιασμού, όπως ζητούνται στην ενότητα (γ) 
Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

3. Τεχνική Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

4. Την δήλωση τύπος 1 του Παραρτήματος IV του παρόντος. 

Όλα τα έγγραφα, δηλώσεις συμμόρφωσης κατασκευαστών (όσα και όπου απαιτούνται και ΕΚΤΟΣ της περ. 4) και λοιπά 
κείμενα του τεχνικού φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και εφόσον 
απαιτείται, ψηφιακά υπογεγραμμένες. Εφ’ όσον ο κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος για περισσότερα από ένα 
προϊόντα μπορεί να υποβάλλει σε ένα ενιαίο έντυπο τις ζητούμενες δηλώσεις, ΣΕ ΟΠΟΙΑ μορφή επιθυμεί, αρκεί 
να προκύπτει με σαφήνεια η ζητούμενη απαίτηση και να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο (όπου απαιτείται). 
Εξαίρεση αποτελούν τα Τεχνικά Φυλλάδια-μπροσούρες και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, τα οποία 
μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ή ΚΑΙ στην αγγλική γλώσσα. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον προτίθεται να προχωρήσει σε αποκλεισμό μιας προσφοράς λόγω ασαφειών του Τεχνικού 

Φακέλου, κατά την έννοια του Άρθρου 102 του Ν.4412/2016, ΜΠΟΡΕΙ να ζητήσει διευκρινήσεις κατά τον τρόπο που προβλέπεται 

στο ίδιο ανωτέρω άρθρο. Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά.  
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(γ) Ειδικές απαιτήσεις 
1. Πετρέλαιο κίνησης 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, 
το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο 
κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά 
μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση 355/2000 ΓΧΚ. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 
αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται 
όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.  
 Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι 
προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 
355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1  

Παράμετρος Μονάδες 
Όρια 

Μέθοδοι ελέγχου 
Ελαχ. Μεγ. 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 οC kg/m3 820 845 
EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης οC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης) % m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937:1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1 EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου 
(wsd 1,4) στους 60 οC μm - 460 ISO 12156-1 

Ιξώδες στους 40 οC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη 

Απόσταγμα στους 250 οC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405:1998 

Απόσταγμα στους 350 οC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405:1998 

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) οC  - 360 Pr EN ISO 3405:1998 (γ) 

(α) Τα όρια του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού 

καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει 

να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου ΕΝ ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία 

βελτιωτικού καύσεως; τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την 

απαίτηση του 0,30% m/m μεγ ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα  10%, 50% και 90% (ν/ν). 

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ 98170ΙΕ Κ Παράρτημα ΙΙ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2  

Παράμετρος Μονάδα 
Όρια Μέθοδος 

ελέγχου Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) οC +5 -5 ΕΝ 116 

α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ' ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει  για τα διυλιστήρια, τα 

οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. 

(β) Όπου: Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4  έως 30/9 κάθε έτους. Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10  έως 31/3 κάθε έτους.  

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3  

Πρότυπο Τίτλος 

ΕΝ 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test 

EN ISO 3104 
Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and 
calculation of dynamic viscosity. 

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO/DIS 3405:1998) 
Petroleum products – Determination of distillation characteristics 

EN ISO 3675:1998 
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density 
- Hydrometer method (ISO 3675:1998) 

EN ISO 4259:1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation οf ketane index 

EN ISO 6245 Petroleum products – Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method) 

EN ISO 12185:1996 Crude petroleum and petroleum products-Determination of density - oscillating – U tube method 

EN ISO 12205 Petroleum products – Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products – Determination of contamination in middle distillates 

PrEN ISO 12937:1996 Petroleum products – Determination of  water – coulometric Karl Fischer titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric method 

EN 22719 
Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup 
method. 

EN ISO 12156-1:1997 Diesel fuels – Assesssment of lubricity by HFRR (including Cor. 1:1998) 

 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης ΓΧΚ ή των 
προτύπων ΕΝ ISO 3170 ή ΕΝ ISO 3171.  
 

2. Αμόλυβδη βενζίνη  
 Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη 
βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί 
να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη 
οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. 
 Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα 
ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός 
προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 
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Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα 
πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 
 Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
 Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, 
όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο 
καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών 
δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 
χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση 
των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 
 Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη 
βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. 
 Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα 
πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 1613/1991. 
 Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την 354/2000 
απόφαση ΓΧΚ, παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1  

Παράμετρος Μονάδες 
Όρια 

Μέθοδοι ελέγχου 
Ελαχ. Μεγ. 

Πυκνότητα στους 15 οC kg/m3 720 775 
EN ISO 3675 
EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  

(3h στους 50 οC) 
 Κλάση 1 EN ISO 2160 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2  

Παράμετρος Μονάδες 
Όρια Μέθοδοι 

ελέγχου  Κλάση Α (α) Κλάση C (α) Κλάση C1 (α) 

Τάση ατμών kg/m3 
Ελαχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 (γ) 

Pr EN ISO 12937:1996 Μεγ. 60,0 80,0 80,0 

% απόσταγμα στους 70 οC % (v/v) 
Ελαχ. 20,0 22,0 22,0 

Pr EN ISO 3405:1998 (δ) 
Μεγ. 48,0 50,0 50,0 

% απόσταγμα στους 100 οC Ε100 % (v/v) 
Ελαχ. 46,0 46,0 46,0 

(δ) 

Μεγ. - 71,0 71,0 

% απόσταγμα στους 150 οC Ε150 % (v/v) 
Ελαχ. 75,0 75,0 75,0 

 
Μεγ. - - - 

Τέλος απόσταξης οC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998 

Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 3405:1998 

Δείκτης απόσταξης (VLI) 
(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

(α) Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/5  έως 30/9 κάθε έτους.       

 Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/11  έως 31/3 κάθε έτους.       

 Κατηγορία C1 (Μεταβατικές περίοδοι): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού  Χημείου του 

Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β) όπου VP = Τάση ατμών          

  Ε70 = Απόσταγμα στους 70 οC Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, 

κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικό της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για το διυλιστήρια, τα οποία 

οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η περίοδος Pr ΕΝ 13016-1 1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI 

(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2Ι2000 του Ανωτάτου χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 
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Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται: στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα 
ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη 
μέθοδο ΕΝ  ISO 4259:1995.  

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3  

Πρότυπο Τίτλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test 

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) Petroleum products – Determination of distillation characteristics 

EN ISO 3675:1998 
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative 
density - Hydrometer method (ISO 3675:1998) 

EN ISO 4259:1995 
Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of 
test 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185:1998 Crude petroleum and petroleum products-Determination of density - oscillating – U tube method 

PrEN ISO 13016-1:1997 
Liquid petroleum products – vapor pressure – Part 1:Determination of  air saturated  vapor 
pressure (ASVP) 

EN 12:1993 Liquid petroleum products - Determination of  Raid vapor – Wet method. 

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης ΓΧΚ ή των 
Προτύπων ΕΝ ISO 3170 ή EN ISO 3171.  

I.1.2.3. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται επί τόπου του χώρου στάθμευσης των οχημάτων ή των δεξαμενών 

αποθήκευσης. Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης, θα γίνεται επι τόπου του σταθερού σημείου ανεφοδιασμού. 

I.1.2.4. Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

I.1.2.5. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  τριάντα έξι μήνες (36), ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ημερολογιακή ημέρα από την πρώτη παράδοση, ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους ή εάν αποφασίζει διαφορετικά κάθε φορά η Επιτροπή Παραλαβής, ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 

I.1.2.6. Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβο, των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης: 
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΟ) ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 4, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ 
(ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ), ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 
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I.1.2.7. Τόπος υλοποίησης / παράδοσης  
Ο στόλος οχημάτων του Δήμου Κρωπίας και τα σημεία στάθμευσης αυτού, εντός της διοικητικής περιφέρειας του 
Δήμου, στην οδό Αγ. Γεωργίου. 

I.1.2.8. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  
Παραδοτέα είναι όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επι τόπου, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης. 

I.1.2.9. Εκπαίδευση προσωπικού 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

I.1.2.10. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 
 

I.2.1. Χρηματοδότηση 
Η πηγή χρηματοδότησης είναι Ίδιοι πόροι και η δαπάνη για την σύμβαση/εις βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. 20-6641.011,  25-
6641.012, 30-6641.007, 35-6641.007, 70-6641.008, 64-0060.024, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024, 2025 του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς του ΝΠΙΔ. 

I.2.2. ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης/εων σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 2.349.992,36  

I.2.3. Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισμού 
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη αναλύεται ανά τμήμα και συνολικά ως κατωτέρω: 

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης Δήμος 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

1.1 Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. λίτρο (lt) 1.283.040 1,602 € 2.055.430,08 € 

1.2 Αμόλυβδη βενζίνη. λίτρο (lt) 85.680 1,806 € 154.738,08 € 

  Αξία 2.210.168,16 € 
  αρνητικό ποσοστό -5% 110.508,41 € 
  Μερικό Σύνολο 2.320.676,57 € 
  ΦΠΑ 24% 556.962,38 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.877.638,94 € 
      

ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

2.1 Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. λίτρο (lt) 3.900 1,602 € 6.247,80 € 

3.2 Αμόλυβδη βενζίνη. λίτρο (lt) 12.000 1,806 € 21.672,00 € 

  Αξία 27.919,80 € 
  αρνητικό ποσοστό -5% 1.395,99 € 

  Μερικό Σύνολο 29.315,79 € 
  ΦΠΑ 24% 7.035,79 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.351,58 € 
 Σύνολο Ποσοτήτων (lt) 1.384.620   

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€) 2.349.992,36 

 ΦΠΑ 24% (€) 563.998,17 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 2.913.990,52 

   
 

I.2.4. Τιμές αναφοράς 
Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω § Ι.2.5, έγινε χρήση του από 01-04-2022 εγγράφου 
του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας 
Ελέγχου Αγοράς-Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  
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I.2.5. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
ΕΠΕΙΔΗ το αργό πετρέλαιο (που αποτελεί την πρώτη ύλη των καυσίμων κίνησης) αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν 
και η τιμή του καθορίζεται από τις Διεθνείς αγορές μπορεί να υπάρξουν ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ διακυμάνσεις 
στις τιμές του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Η χονδρική τιμή πώλησης είναι συγκεκριμένη και καθορίζεται από τα διυλιστήρια (σε αναλογία με τις διεθνείς τιμές), 
ο δε Ανάδοχος έχει περιορισμένο ποσοστό κέρδους -το οποίο και διαμορφώνει εν τέλει την τιμή πώλησης-ΚΑΙ ΔΕΝ 
μπορεί να αντιμετωπίσει-απορροφήσει μια μεγάλη αύξηση. 

Για τους ανωτέρω λόγους ενδέχεται να προκύψουν λόγοι αύξησης της συνολικής δαπάνης ΜΟΝΟ ως προς τα 
καύσιμα κίνησης, απρόβλεπτοι και αδύνατο να αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων, 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. 

Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα  γίνεται με σύνταξη  κατάλληλου  ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την 
Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

 Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ αμέσως, 
χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του 
αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση  
της Ε.Π.Π.  είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής  και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για 
χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
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Παράρτημα II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II.1.1. Αντικείμενο συγγραφής 
Στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για 
κινητήρες εσωτερικής καύσης  για τα οχήματα του Δήμου και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ 
ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Κρωπίας. 
Ανάδοχος θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παρούσας Δημόσιας σύμβασης. 

II.1.2. Ισχύουσες διατάξεις 
Για την σύνταξη της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι διατάξεις: 

➢ Του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].........» 

➢ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

➢ Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

➢ Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

➢ Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

➢ Της Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ Β΄ 108/2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών 

Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.», 

➢ Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων 

μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

➢ Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.» 

➢ Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

➢ Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας του 
τίτλου 

II.1.3. Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ 

1.5 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

II.1.4. Παρακολούθηση Σύμβασης -  Παραλαβή 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής 
Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 και τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Το κάθε Νομικό Πρόσωπο θα συστήσει δική του ΕΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» του παρόντος. 
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Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε  τριάντα έξι μήνες (36), αρχομένης της μέτρησης 
από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά και μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την επομένη της υπογραφής της 
σύμβασης, ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους. 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται σε σημείο που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή ή το πρόσωπο 
εκείνο της αρμόδιας υπηρεσίας, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής, που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο 
θα είναι εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, και εάν δεν 
εκτελεσθούν πέντε (5) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ συνεχόμενα ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
 έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου 
από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με 
παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 
παραγράφου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, 
που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των 
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 
 της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, 
 αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν 
 οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

II.1.5. Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

II.1.6.  Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης: 
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΟ) ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας 
Αρχής ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ, 
ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ), ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 

 
 
 
 

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 12 Απρ 2022 Κορωπί 12 Απρ 2022 

Ο/Η συντάξας/σα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κωνσταντίνος Σουκαράς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Β  

Σπυρίδων Σιούντρης MSc 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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Παράρτημα III. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.-ESPD) 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – ΕΕΕΣ (European Single Procurement Document – ESPD) είναι μια 
υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία 
χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 
υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους 
οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 
• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης 

• δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού και πληρούνται τα συναφή κριτήρια επιλογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών 
στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 
μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, για 
τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και 

δ) (ειδικά για την Ελλάδα) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.-ESPD), καταρτίζεται και διατίθεται από την 
αναθέτουσα αρχή σε μορφή >pdf< και σε μορφή >xml. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό 
έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα 
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το : 

«Τι εστί ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ?», 

μπορείτε να αναζητήσετε εδώ. 

 

Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία eEEEΣ 

πατήστε ΕΔΩ 

[Ο συντάκτης της Αναθέτουσας Αρχής θα μεριμνήσει για την 
προσυμπλήρωση του εντύπου μέσω της διαδρομής και θα 
επισυνάψει το ΤΕΥΔ σε μορφή pdf, στο παρόν τεύχος, στο 
επόμενο σημείο]

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5762673071896268#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage253.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D1co8x8p6od_53
https://espd.eprocurement.gov.gr/


Άλλες δηλώσεις σελ 62 
 

(1) Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα μνημονεύουν τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 

 Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Αλλοδαπή μνημονεύουν τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

(2) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, συνεχίστε σε νέα σελίδα 

Παράρτημα IV. Άλλες δηλώσεις 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που 

δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της § 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω ότι: 

• Θα παραδίδω το πετρέλαιο κίνησης ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την πρώτη παράδοση, ΕΚΤΟΣ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους. 

• Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σε σημείο που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή Παραλαβής ή ο 

Αρμόδιος, για την επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα 

είναι εντός των Διοικητικών ορίων της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Η παράδοση θα γίνεται ΜΟΝΟ όταν το σημείο που θα μου υποδειχθεί μπορώ να το προσεγγίσω με το όχημά μου 

έμφορτο. 

• Οι παραδόσεις καυσίμων θα πραγματοποιούνται με βυτιοφόρα οχήματα που θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, ο 

οποίος διασφαλίζει: 

1. Την αυτόματη αναγνώριση της δεξαμενής των αυτοκινήτων ή εγκαταστάσεων - αποδέκτη καυσίμου (δακτύλιοι). 

2. Την ροή καυσίμου μόνο κατά τη διάρκεια που η μάνικα εκροής του βυτιοφόρου είναι συνδεδεμένη με τη σωλήνα 

πλήρωσης της δεξαμενής. 

3. Την αυτόματη έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού μετά τη παράδοση του καυσίμου. 

•         ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ όλους τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης και τα Παραρτήματα 

  αυτής. 

•         ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ όλους τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής και 

 συγκεκριμένα ......................................................................................................................................................... (2) 

Ο Δηλών  
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Παράρτημα V. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. Κορωπί 19 400 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο +30 213 2000756 ΦΑΞ +30 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpkoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.koropi.gr/ 

Δραστηριότητα Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κατηγορία  
Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) δύο (2) 

Διάρκεια σύμβασης 36 ΜΗΝΕΣ 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 

 

 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού 
συντεταγμένη σύμφωνα με το έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης Δήμος 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(σε λίτρα Lt) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
Α(Β - (Β Γ)) 

1.1 Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. 1.283.040 1,602 €   

1.2 Αμόλυβδη βενζίνη. 85.680 1,806 €   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(σε λίτρα Lt) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
Α(Β - (Β Γ)) 

1.1 Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. 3.900 1,602 €   

1.2 Αμόλυβδη βενζίνη. 85.680 1,806 €   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 

 
 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να τροποποιήσει τη σύμβαση 
με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ... 
................  
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Παράρτημα VI. Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, προς αποφυγή απόρριψής της. 

Άρθρο 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος πχ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  4.000,00 υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί 

την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων» ΤΜΗΜΑ ..... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και ……. ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ....................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 
Σημείωση 
Για εγγυήσεις που παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού δεν απαιτείται να αναγράφεται  ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ότι ο εκδότης παραιτείται από 
την ένσταση της διζήσεως,  ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,  χρόνος ισχύος κ.λπ., τα οποία αφορούν µόνο 
τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες που εκδίδει το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων. 
Οι επιστολές που εκδίδονται από το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), γίνονται δεκτές ως συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία τους 
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Άρθρο 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος πχ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών 

Προσώπων» ΤΜΗΜΑ ....., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................... (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, 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. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 
Σημείωση 
Για εγγυήσεις που παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού δεν απαιτείται να αναγράφεται  ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ότι ο εκδότης παραιτείται από 
την ένσταση της διζήσεως,  ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,  χρόνος ισχύος κ.λπ., τα οποία αφορούν µόνο 
τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες που εκδίδει το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων. 
Οι επιστολές που εκδίδονται από το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), γίνονται δεκτές ως συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία τους 

 



 

 

Παράρτημα VII. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 20... 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ποσού .................,.. € πλέον ΦΠΑ 
ΓΙΑ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων» 

 
Στο Κορωπί σήμερα .... ........ 20.... ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του 

Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που 

για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του ..............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία).................................., ..................................(διεύθυνση 

έδρας)........... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ .............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του (Πατρώνυμο) με ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από 

....(εκδούσα αρχή)... και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως 

«Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

❖ Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/....../20.... τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ. 

Κρωπίας και Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού 2.349.992,36 πλέον ΦΠΑ. 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία 

εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και 

διατέθηκε πίστωση ποσού ......... . για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης. 

❖ Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

❖ Την προσφορά του/της ........................................... 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

❖ Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 

❖ Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

❖ Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στους αντίστοιχους ΚΑ 

του Οικονομικού έτους 2022. 

❖ Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010. 



 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)............................», που 

εδρεύει .............................., την εκτέλεση της σύμβασης για  την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 

Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων» TMHMA ....., έναντι συνολικού ποσού .......................... 

ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης 
βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης  για τα οχήματα του Δήμου και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

Άρθρο 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η πηγή χρηματοδότησης είναι Ίδιοι πόροι και η δαπάνη για την σύμβαση/εις βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. 20-
6641.011,  25-6641.012, 30-6641.007, 35-6641.007, 70-6641.008, 64-0060.024, σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024, 2025 του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τους 
αντίστοιχους κωδικούς του ΝΠΙΔ, όπως εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. 
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. . 

[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά 
έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)] 

Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
3.1 Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι 
(36) μήνες από την επομένη της υπογραφή της και ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά. 

3.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΣΥΝΟΛΑ 
2.913.990,52 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

20-6641.011 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 1.915.518,96 € 

25-6641.012 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 396.298,07 € 

30-6641.007 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 146.423,44 € 

35-6641.007 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 13.516,01 € 

70-6641.008 Προμήθεια καυσίμων κίνησης 2022 - ΔΗΜΟΣ 405.882,46 € 

64-0060.024 Καύσιμα για προγράμματα ΚΗΦΗ/ΒσΣ - ΚΕΔΚ 36.351,58 € 

   



 

 

Άρθρο 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 
#........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή 
επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα 
αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 
βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 
διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή 
κ.λπ.) και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

1. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

2. Το τακτικό service και συντήρηση του κινητού συνεργείου για την διασφάλιση της άψογης 
λειτουργίας του. 

3. Την  αμοιβή  του  άμεσα  απασχολούμενου  προσωπικού  (μισθοδοσία  και  εργοδοτικές εισφορές  των 

οδηγών,  τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

4. Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, 

κλπ). 

5. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 
φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). 

6. Κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 
αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: (ακολουθεί υπόδειγμα) 

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης Δήμος 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(σε λίτρα Lt) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
 

Α(Β - (Β Γ)) 

1.1 Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης. 1.283.040 1,602 €   

1.2 Αμόλυβδη βενζίνη. 85.680 1,806 €   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ 
περίπτωση δε θα ξεπεράσει τις ...................... € χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 



 

 

στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν 
καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

Άρθρο 5. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης, ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Άρθρο 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΧΡΟΝΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
(το άρθρο θα διαμορφωθεί αναλόγως τμήματος) 

6.1 Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και 
τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα 
άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης, καθώς και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής Η προμήθεια θα παραδοθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές του εδαφίου «Απαιτήσεις και 
Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της Τεχνικής Μελέτης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των 
υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της 
Διακήρυξης. 

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την πρώτη παράδοση, 
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους. 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σε σημείο που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή ή ο 
Αρμόδιος, για την επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. 
Το σημείο θα είναι εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου και θα είναι πάντα σε σημείο που θα μπορεί 
ο Ανάδοχος να προσεγγίσει με το όχημά του έμφορτο. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται υποχρεωτικά επί τόπου της παράδοσης του καυσίμου κίνησης, με 
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ της παραδούμενης ποσότητας καυσίμων, με τρόπο ΙΔΙΟ ή παρόμοιο με αυτόν της 
παράδοσης μέσω συστήματος  εισροών-εκροών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 
η σύμβαση, και εάν δεν εκτελεσθούν ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ συνεχόμενα ο 
προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

6.3 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 
Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξη. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από την 
Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 4412/2016 και όπως προβλέπεται στα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

  



 

 

Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν 
αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π.  
μέσα  στον  οριζόμενο   από  τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
με κάθε  επιφύλαξη  των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν 
ο 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 στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η 
υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης. 

6.4 Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος από κάθε τμηματική παράδοση η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά. 

6.5 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. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

6.6 Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε 
με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
207 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 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 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. ................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 
τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης χωρίς το ΦΠΑ, 
ποσού ................... € που έχει εκδοθεί από την ........................................... 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  



 

 

Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες 
ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής. Η 
αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η οποία θα αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, 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, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η υφιστάμενη εγγύηση απομειούμενη από τις σταδιακές παραδόσεις καλύπτει το νέο 
συμβατικό (υπόλοιπο + νέο) αντικείμενο. 

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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, 
την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Η 
εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

• Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της 

συμφωνημένης σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την 

έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

• σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Άρθρο 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Η δειγματοληψία των καυσίμων κίνησης κατά τις παραδόσεις, γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985) όπως 
ισχύει. Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται 
στην ΚΥΑ 548/1998 (ΦΕΚ Β΄ 127/1999), όπως ισχύει. 

Άρθρο 9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
9.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 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. 

9.2 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 ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει 
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

9.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις §2, §3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

9.4 Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παρελήφθησαν έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα προσφερό-
μενα και εμφανισθεί ΚΡΥΦΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ή δυσλειτουργία κατά το διάστημα της εγγυημένης καλής 
λειτουργίας -ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- που δεν μπορεί να 
επισκευασθεί επιτόπου ή στο εργαστήριο του Αναδόχου ή σε άλλο αντίστοιχο με μέριμνα, οικονομικό ή 
άλλο κόστος και ευθύνη του Αναδόχου, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 
παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς 
τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 208 του ν. 4412/2016.  



 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, ύστερα από επανειλημμένες οχλήσεις, δεν μπορέσει να αντικαταστήσει 
το/τα είδη που εμφάνισαν το πρόβλημα, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, τότε ανακαλείται η οριστική παραλαβή του/των ειδών αυτών. 

Για την Οικονομική τακτοποίηση, συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων 
του Άρθρου 160 του ν. 4412/2016. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων ή 
παρακρατείται το αντίστοιχο ποσό, από επόμενη πληρωμή που θα γίνει στο όνομα του Αναδόχου, για 
οποιοδήποτε λόγο και εάν πραγματοποιείται αυτή. (είτε απορρέει από την ίδια σύμβαση είτε από 

συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις είτε από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση). 

Άρθρο 10.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
10.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/ 
τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

10.2 Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης: 

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΟ) ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατόπιν 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ), 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 

Άρθρο 11. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
11.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος (Άρθρο 203 ν. Ν.4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 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 και στα Παραρτήματα της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, 
η αναθέτουσα αρχή 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 χρονική προθεσμία που εξαρτάται 
από τη φύση των ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. 

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 της αναθέτουσας αρχής. 

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 τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο …... 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π 

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, -εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα-, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών -που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα- στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών -που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα- σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή ……. ο οποίος, 
λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση 
και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των 
αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό 
φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων.  

Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση 
του προβλεπόμενου π.δ.] 

11.2 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 (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) πέντε τοις εκατό (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 αποφαινομένου 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, …. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΕΙΔΗ το αργό πετρέλαιο (που αποτελεί την πρώτη ύλη των καυσίμων κίνησης) αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν 
και η τιμή του καθορίζεται από τις Διεθνείς αγορές, μπορεί να υπάρξουν ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕΣ 
διακυμάνσεις στις τιμές του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η χονδρική τιμή πώλησης είναι 
συγκεκριμένη και καθορίζεται από τα διυλιστήρια (σε αναλογία με τις διεθνείς τιμές), ο δε Ανάδοχος ΔΕΝ μπορεί 
να αντιμετωπίσει-απορροφήσει μια μεγάλη αύξηση. Οι διακυμάνσεις δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν 
με κάποιο τρόπο από μια επιμελή Αναθέτουσα Αρχή, αλλά μόνο μια στοιχειώδης εκτίμηση μπορεί να 
γίνει, και έτσι ο Δ. Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά 
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. 

(α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ακολουθώντας τα 
λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να τροποποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής 
και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με το μισό (50%) του αρχικού συμβατικού 

(δ) το χρονικό διάστημα της παράτασης μπορεί να μειωθεί κατά το μισό (50%) του αρχικού συμβατικού 
χρόνου εφόσον έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο.(Ν. 4412/2016 Άρθρο 217 §2) 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο 
Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για τη/τις σύμβαση/σεις που θα 
συναφθεί/φθούν δε θα ξεπεράσει τις 2.349.992,36 χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία 
(Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Η σύμβαση/σεις μπορεί να τροποποιηθεί προς τα επάνω (αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου), μέχρι 
ποσοστού 50% εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από την ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
προσφερθείσα, στο Διαγωνισμό, έκπτωση ή προς τα κάτω (μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου) μέχρι 
ποσοστού 20%. 

3. Τρόπος άσκησης 
Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον 
έλεγχό του συντεταγμένο από τον Επόπτη και την Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο αρμόδιο αποφασιστικό Όργανο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί 
έγκρισης ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ.  



 

 

Άρθρο 13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε 
όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
 υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 
 τροποποιήσεις, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
 αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα 
 από την σύμβαση. 

Άρθρο 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει 
στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει 
να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. 

Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι 
την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης, την μερική εκταμίευση των 
πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ εξόφληση των εργασιών που έχουν 
παραληφθεί. 

Άρθρο 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 
15.1 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

15.2 ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 

15.3 ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

15.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην 
οικονομική του προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 
διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 
ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 
συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 
επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  



 

 

Άρθρο 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε 
εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε 
απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του 
Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην §2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ). 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της §4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης [Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 §1δ, περ. αα]). 

Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. 

Άρθρο 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
18.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 

18.2 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της 
Διακήρυξης. 

18.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

18.4 Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν τις λοιπές -πλην των δημοσιών κατά την έννοια του ν. 

4412/2016- συμβάσεις, ΔΕΝ ισχύουν και ΔΕ δεσμεύουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που θα 
συναφθεί με την παρούσα διαδικασία, παρά μόνο συμπληρωματικά στην περίπτωση που προκύψει 
πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχει ρυθμιστική διάταξη περί δημοσίων συμβάσεων.  



 

 

Άρθρο 19. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 
Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 
και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 
πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 
νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

  



 

 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 
των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 
διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 
οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και 
θα απαντώνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας 
τα αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 47 Ταχ. Διεύθυνση :  

Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. Κώδικας :  

Αρμόδιος :  Αρμόδιος :  

Τηλέφωνο :  Τηλέφωνο :  

e-mail :  e-mail  :  

 



 

 

Άρθρο 21. Λοιποί όροι 
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 
 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους 

δύο συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) 

παρέμειναν στο Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 

   
   


