
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) 
ΕΤΩΝ».   

  

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να 

προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,  

• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», 

• Τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 

• Η με αριθ.22/2021 Μελέτη.  

• Την με αρ.πρωτ.6908/19-05-2021 α/α 315 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης 
(ΑΔΑΜ:21REQ008629999, ΑΔΑ:Ψ7ΗΜΟΞΧΝ-3ΥΤ) 

• Την με αριθ.197/24-06-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί της έγκρισης της με 

αριθ.22/2021 Μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας για το τμήμα Β’ με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) 
ΕΤΩΝ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 19.990,14€ πλέον του 
Φ.Π.Α. 24%.    
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις  
05/07/2021 και μέχρι τις 3 μ.μ, θα είναι σύμφωνη με την με αριθ. 22/2021 Μελέτη η οποία 
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συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει:  
1) Οικονομική προσφορά. 
2) Πλήρη τεχνική προσφορά. 
3) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (καταστατικό,ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016). 
4) Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
5) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
6) Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 
7)Έντυπο συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο  περιλαμβάνεται στο παράρτημα    
(Β) της πρόσκλησης.  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 

• Η λέξη «Προσφορά» 

• Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

• Ο τίτλος της σύμβασης 

• Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συνδέσμου, 
β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή, 
γ) Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί.  
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε)Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με 
ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της 
απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου 
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον  ανάδοχο. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία,  

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

ΠΡΟΣ:      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

ΑΔΑ: ΨΒΑ3ΟΞΧΝ-ΥΟΧ
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Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για  εκατόν ογδόντα (180)  ήμερες   από την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, 
χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία 
και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.  

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

           ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
μου. 

 ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

               

Ημερομηνία:   .......……….21 

               Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                         (Υπογραφή) 

(1)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒΑ3ΟΞΧΝ-ΥΟΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Κ. 679/2016) και 
τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο Ν.4624/2019, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Φορέας), ενημερώνει τους συμμετέχοντες 
στους διαγωνισμούς (φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρείες), για τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. 

Ο Φορέας εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και επεξεργάζεται αυτά που είναι 
απολύτως απαραίτητα, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  
Σε προγραμματισμένη βάση ή όταν απαιτηθεί, ο Φορέας δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά 
δεδομένα σε δομές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων δομών στο στενό ή εν γένει 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
• Ιστότοπος «ΕΣΗΔΗΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
• Ιστότοπος «Διαύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
• Ελεγκτικό Συνέδριο 
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  
• ΕΣΠΕΛ {Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου}  
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης,  
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
• Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
 
Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: 
Για όσο χρόνο ο Φορέας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 της πολιτικής ασφαλείας του Φορέα (σχετική απόφ. Δ.Σ. 6/2019 ΑΔΑ: 
9ΟΜΤΟΞΧΝ-Ζ45) και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 https://fodsakm.gr/custom-post/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-
%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-
%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/ 

 
 
 

Έλαβα γνώση και συναινώ 
Ο προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΟΥ Κ.Α.  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» 
 
Αρ. Μελέτης :   22/2021 
Προϋπολογισμός:  3.017.572,14 € πλέον Φ.Π.Α. 
24% 
 
(3.741.789,45 €  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%) 

 
 

  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3.017.572,14 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 
(3.741.789,45 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.24%) 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

σελ. 2 

2. ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 2 

3. ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 8 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 11 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σελ. 21 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Με την εν 
λόγω προμήθεια ο Περιφερειακός Σύνδεσμος θα μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την κίνησή τους Καθώς και τη θέρμανση των κτιρίων του 
 κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών.  
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Η σύμβαση υποδιαιρέθηκε σε δύο (2) Τμήματα (Τμήμα Α : πετρέλαια χονδρική και Τμήμα Β : βενζίνη 

λιανική), καθώς κρίνεται ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται και διευρύνεται ο ανταγωνισμός των 

Οικονομικών Φορέων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το Δημόσιο συμφέρον. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα 

στα καύσιμα περιλαμβάνονται η χονδρική πώληση: πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου κίνησης ειδικών 

προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών και πετρελαίου θέρμανσης (Τμήμα Α), και η λιανική πώληση: 

αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Τμήμα Β). Όλα τα ανωτέρω απαιτούνται για την κίνηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων 

καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας σε υγρά καύσιμα, για την κάλυψη των αναγκών τριών 

(3) ετών. 

 

Τα ζητούμενα είδη έχουν ομαδοποιηθεί σε τμήματα προσφοράς, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες 

και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά τμήμα, για ένα ή περισσότερα τμήματα και για 

οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε 

τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών που αποτελούν το τμήμα. 

  

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων, ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα θα γίνεται 

τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ισχύος της συμβάσεως, ανάλογα με τις ανάγκες και τον 

προγραμματισμό του κάθε τμήματος της υπηρεσίας.  

Η παράδοση των καυσίμων του τμήματος Α’: (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) θα γίνεται με βυτιοφόρα 

οχήματα στις δεξαμενές όλων των εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που υπάρχουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης:  

I) Στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης  (Δήμος Λαγκαδά),  

ΙΙ) Στον παλαιό Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων (Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης) και 

ΙΙΙ) Στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Δήμος 

Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης). 
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Επίσης για την προμήθεια της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων λιανικής πώλησης (τμήμα Β’: 

ΒΕΝΖΙΝΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ) η παράδοση θα γίνεται στα βενζινοκίνητα οχήματα του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, και για το 

λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, είτε ιδιόκτητο είτε συνεργαζόμενο, ένα τουλάχιστον 

πρατήριο καυσίμων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των βενζινοκίνητων οχημάτων που έχουν έδρα την οδό Φράγκων 6-8, στη 

Θεσσαλονίκη.  

 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παρουσιαστεί ανάγκη πλήρωσης των 

δεξαμενών καυσίμων σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση αρμοδιότητας του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας εντός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός των ανωτέρω αναγραφομένων χώρων/τόπων παράδοσης, 

ο ανάδοχος της σύμβασης για το τμήμα Α’: (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) είναι υποχρεωμένος να 

εξασφαλίσει την παράδοση, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής σύμβασης. Για οποιαδήποτε 

τροποποίηση της σύμβασης όσον αφορά στον τόπο παράδοσης των καυσίμων, θα ισχύουν οι ίδιοι 

όροι που ισχύουν και για τους λοιπούς τόπους παράδοσης, ενώ οι  ενδεικτικές ποσότητες της 

σύμβασης θα τροποποιηθούν μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό της αντικείμενο (με ανάλογη χρονική 

παράταση ισχύος της σύμβασης, εφόσον αυτό χρειαστεί). 

Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή τόσο στο 

φυσικό αντικείμενο όσο και στο οικονομικό της αντικείμενο,  ενώ ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 132, πργ.1., εδάφιο α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

Τα προς προμήθεια είδη ανά τμήμα προσφοράς είναι τα εξής : 

 
Α  ́ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α1.1 Πετρέλαιο κίνησης 

(χονδρική) / 09134200-9 
ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 2.250.000 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 2.250.000 

Α1.2 

Πετρέλαιο κίνησης ειδικών 
προδιαγραφών Χαμηλών 
θερμοκρασιών (χονδρική) / 
09134200-9/ FD04-8 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 750.000 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 750.000 

Α1.3 
Πετρέλαιο θέρμανσης 
(χονδρική) / 09135100-5 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 21.000 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 21.000 
Β’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Β1.1 Βενζίνη αμόλυβδη (Λιανική) / 
09132100-4 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 15.790 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 15.790 
     
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για τα 
καύσιμα (τμήματα Α’ και Β’) όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ποσοστού έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής και λιανικής τιμής 
του προσφερόμενου είδους καυσίμου, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα (με βάση το εν ισχύ νομικό 
καθεστώς - Ν.4257/14-4-2014/ΦΕΚΑ’93) και αφορά τον Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) της 
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Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο θα παραδίδεται το είδος. Η εκάστοτε διαμορφούμενη μέση 
χονδρική και λιανική τιμή πώλησης των ζητούμενων καυσίμων προκύπτει σύμφωνα με το δελτίο 
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας 
της Αγοράς - Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή-Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών & 
Τιμοληψιών www.fuelprices.gr) για τον Νομό Παράδοσης και για την ημέρα παράδοσης του είδους 
(πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με το Ν.4257/14-4-2014/ΦΕΚ Α’ 93) μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς το ύψος του να 
υπερβαίνει το 5%.  
Ειδικά για το τμήμα Α’ που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη, ο υπολογισμός της 
προσφερόμενης μέσης τιμής έκπτωσης υπολογίζεται σταθμισμένα με τον τρόπο που αναφέρεται στο 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της παρούσης 
μελέτης. 
Σημειώνεται ότι για κάθε τμήμα θα υπογραφεί σύμβαση ποσού ίσου με το συνολικό 
προϋπολογισμό του κάθε τμήματος αντίστοιχα. Στη σύμβαση δεν θα περιλαμβάνονται ποσότητες 
αφού αυτές δεν μπορούν να προσδιοριστούν λόγω της διακύμανσης της τιμής στο χρόνο.  
Η προσφερόμενη έκπτωση του καθενός αναδόχου του κάθε τμήματος θα εφαρμόζεται σε κάθε 
τιμολόγιο παράδοσης ειδών επί της μέσης τιμής Χονδρικής και λιανικής Πώλησης αντίστοιχα του 
είδους, με βάση το χρόνο και τον τόπο παράδοσης, όπως αυτά αναρτώνται στον ιστότοπο του 
Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης: http://www.fuelprices.gr.  
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το τμήμα Α’ η μέση τιμή Χονδρικής, επί της οποίας θα γίνει προσφορά, 
θα είναι κοινή τόσο το Πετρέλαιο κίνησης όσο και για το Πετρέλαιο κίνησης ειδικών προδιαγραφών 
Χαμηλών θερμοκρασιών, αφού για αυτό το είδος δεν εκδίδεται τιμή από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης). 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
22/04/2021 

 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Α Β́αθμουx  

 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  

Α’ Βαθμού 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Της προμήθειας υγρών καυσίμων : 

 

• Α Τ́ΜΗΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) και  
• Β’ ΤΜΗΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ) 

 

Οι διαγωνιζόμενοι με υπεύθυνη δήλωση θα εγγυώνται ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και των επίσημων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι 
κατάλληλα από κάθε άλλη πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Περιφερειακός 
Σύνδεσμος. 
 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να 
έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους 
σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό :  
 

Αντικείμενο 
Αριθμός ΚΥΑ 
(Απόφασης 

ΑΧΣ) 
Τίτλος ΚΥΑ ΦΕΚ ΚΥΑ 

 Π
ο

ιό
τ

η
τ

α
 τ

ω
ν

 
κ

α
υ

σ
ίμ

ω
ν

 β
εν

ζί
ν

η
ς 

κ
α

ι 
ν

τ
ίζ

ελ
 

κ
ίν

η
σ

η
ς 

  

316/2010 

 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό 
τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 

διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1513που αφορούν την 

τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 
98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των 

άρθρων 7α έως 7ε αυτής ” 

501/Β/2012 

77/2016 
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 

316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012) 
4217/Β/2016 

Α
μ

ό
λ

υ
β

δ
η

 
β

εν
ζί

ν
η

 

  147/2015 
«Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη 

Βενζίνη– Απαιτήσεις και Μέθοδοι 
Δοκιμών» 

293/Β/2016 

Π
ετ

ρ
έλ

α
ιο

 
κ

ίν
η

σ
η

ς 
  76/2016 

 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και  
μέθοδοι δοκιμών» 

4217/Β/2016 
241/Β/2017 
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460/2009 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77/2016 

Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 
92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 
"Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο 

κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), 
καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 

513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 
"Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον  αφορά 
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 

ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει" 

“ Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 
316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό 
τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 

διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1513που αφορούν την 

τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 
98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των 

άρθρων 7α έως 7ε αυτής ” 

67/Β/2010 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4217/Β/2016 

Π
ετ

ρ
έλ

α
ιο

 θ
έρ

μ
α

ν
σ

η
ς 

  

467/2002 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρμανσης» 
1531/Β`/200

3 

468/2003 
«Διαδικασίες χρωματισμού και 

ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» 
1273/Β`/200

3 

128/2016 

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς 

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του 
Ευρωπαϊκού Κοι- 

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Μαΐου 

2016 «σχετικά με τη μείωση της 
περιεκτικότητας 

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο». 

3958/Β/2016 

Υ
γ

ρ
ά

 
κ

α
ύ

σ
ιμ

α
  54/2015 

«Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης 
και γνωμοδότησης περί της 

κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών 
καυσίμων» 

462/Β/2016 
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και τις τυχόν τροποποιήσεις τους ή τυχόν νεότερες αποφάσεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο 
υπογραφής της σύμβασης και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων 
στοιχείων. 
 
Επίσης : α) το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης, β) Η αμόλυβδη 
βενζίνη θα είναι 95 οκτανίων σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
 
Ειδικότερα για το πετρέλαιο κίνησης ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών απαιτείται η 
θερμοκρασία απόφραξης ψυχρού φίλτρου (C.F.P.P.) να είναι max = -15ο C.  
Για το παραπάνω, όποτε ζητηθεί από την υπηρεσία κατά τους χειμερινούς μήνες, απαιτείται από τον 
προμηθευτή να προσκομίσει βεβαίωση από την παρασκευάστρια εταιρεία ή από την Δ/νση 
Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. για καταχώρηση του εν λόγω καυσίμου στην οποία να φαίνεται και η 
επιτυγχανόμενη τιμή C.F.P.P. 
 
Για την απόδειξη των ανωτέρω οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία, 
όπως εγκρίσεις, δοκιμές και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των 
προσφερόμενων ειδών.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
 
 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών  
Α’ Βαθμού 

 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Α Β́αθμουx   

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων – 
Τεχνικών Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 
 

 
 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 22/04/2021 

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

 
Αλεξάνδρα Τάτση 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 3.017.572,14 € 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού:  

           Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υγρών καυσίμων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται στο 

ποσό των 3.017.572,14 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (3.741.789,45 € με το Φ.Π.Α. 

24%), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

       
Α Τ́ΜΗΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ* 

(€) 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Α1.1 Πετρέλαιο κίνησης 
(χονδρική) / 
09134200-9 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 2.250.000 0,994 2.236.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 2.250.000  2.236.500,00 

Α1.2 

Πετρέλαιο κίνησης 
ειδικών προδιαγραφών 
Χαμηλών 
θερμοκρασιών 
(χονδρική) / 
09134200-9/ FD04-8 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 750.000 0,994 
 

745.500,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 750.000   745.500,00 
Α1.3 Πετρέλαιο θέρμανσης 

(χονδρική) / 
09135100-5 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 21.000 0,742 15.582,00 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 21.000   15.582,00 
*Διάμεσος Τιμή Χονδρικής Πώλησης πετρελαίου κίνησης και 
θέρμανσης παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων ΥΠ.ΑΝ. της 
19/03/2021 για τον Ν. Θεσσαλονίκης. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α’  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

2.997.582,00 

 Φ.Π.Α. (24%) 719.419,68 
 ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
3.717.001,68 

 
Β’ ΤΜΗΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ* (€) 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Β1.1 Βενζίνη αμόλυβδη 
(Λιανική) / 09132100-4 

ΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λίτρα 15.790 1,266 19.990,14 

ΣΥΝΟΛΟ Λίτρα 15.790   19.990,14 
*Μέση Τιμή Λιανικής Πώλησης Βενζίνης Παρατηρητηρίου τιμών 
υγρών καυσίμων ΥΠ.ΑΝ. της  19/03/2021 για Αμόλυβδη 95 οκτ. στον 
Νομό Θεσσαλονίκης. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

19.990,14 

Φ.Π.Α. (24%) 4.797,63 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 24.787,77 
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Όπως συνάγεται από τους παραπάνω πίνακες : 
     Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υγρών καυσίμων των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται στο ποσό των 
3.017.572,14 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (3.741.789,45 € με το Φ.Π.Α. 24%),  θα 
καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ετών 2021, 2022, 2023 και 2024, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 
 
 
 

 Κ.Α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΜΗΜΑ Α  ́ ΤΜΗΜΑ Β  ́ ΣΥΝΟΛΟ 

10.6411.001 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ)   

3.541,11 3.541,11 

20.6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ - 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - Π.Π. 

 
   

 

20.6644.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  

   

20.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ  

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
3.541,11 3.541,11 

 Κ.Α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΜΗΜΑ Α  ́ ΤΜΗΜΑ Β  ́ ΣΥΝΟΛΟ 

10.6411.001 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ)  

  7.082,22 7.082,22 

20.6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ - 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - Π.Π. 

813.489,60   813.489,60 
 

20.6644.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

419.070,40   419.070,40 

20.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 

6.440,56   6.440,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.239.000,56 7.082,22 1.246.082,78 

 Κ.Α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΜΗΜΑ Α  ́ ΤΜΗΜΑ Β  ́ ΣΥΝΟΛΟ 

10.6411.001 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ)  

  7.082,22 7.082,22 

20.6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ - 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - Π.Π. 

813.489,60   813.489,60 

20.6644.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

419.070,40   419.070,40 

20.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 

6.440,56   6.440,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.239.000,56 7.082,22 1.246.082,78 

 Κ.Α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΜΗΜΑ Α  ́ ΤΜΗΜΑ Β  ́ ΣΥΝΟΛΟ 

10.6411.001 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ)  

  7.082,22 7.082,22 

20.6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΥΤΑ - ΣΜΑ - 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - Π.Π. 

813.489,60   813.489,60 

20.6644.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

419.070,40   419.070,40 

20.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 

6.440,56   6.440,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.239.000,56 7.082,22 1.246.082,78 

ΑΔΑ: ΨΒΑ3ΟΞΧΝ-ΥΟΧ
21PROC008826280 2021-06-28



15 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2022-2023-2024 3.717.001,68 24.787,77 3.741.789,45 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
 
 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών  
Α’ Βαθμού 

 
 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Α Β́αθμουx   

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων – 
Τεχνικών Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 
 

 
 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 22/04/2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα 
στα καύσιμα περιλαμβάνονται η χονδρική πώληση: πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου κίνησης ειδικών 
προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών και πετρελαίου θέρμανσης και η λιανική πώληση: αμόλυβδης 
βενζίνης 95 οκτανίων. Όλα τα ανωτέρω απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας σε υγρά 
καύσιμα, για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) ετών. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Εκτελεστική 
Επιτροπή κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγύηση ποιότητας 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από 
υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης 
εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία 
για την οποία προορίζονται. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου 
πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής, 
σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση 
κάθε υλικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. Αν διαπιστωθεί ότι τα 
προσφερόμενα υλικά έχουν υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση - 
αποθήκευση, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό 
χωρίς χρέωση σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.  
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος με 
όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική καταστροφή του 
εξοπλισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση 
επισκευή – αντικατάσταση αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Σημειώνεται ότι θα υπογραφεί σύμβαση ποσού ίσου με το συνολικό προϋπολογισμό του κάθε 
τμήματος αντίστοιχα. Στη σύμβαση δεν θα περιλαμβάνονται ποσότητες αφού αυτές δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν λόγω της διακύμανσης της τιμής στο χρόνο.  
Η προσφερόμενη έκπτωση του καθενός αναδόχου του κάθε τμήματος θα εφαρμόζεται σε κάθε 
τιμολόγιο παράδοσης ειδών επί της μέσης τιμής Χονδρικής και λιανικής Πώλησης αντίστοιχα του 
είδους, με βάση το χρόνο και τον τόπο παράδοσης, όπως αυτά αναρτώνται στον ιστότοπο του 
Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης: http://www.fuelprices.gr.  
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το τμήμα Α’ η μέση τιμή Χονδρικής, επί της οποίας θα γίνει προσφορά, 
θα είναι κοινή τόσο το Πετρέλαιο κίνησης όσο και για το Πετρέλαιο κίνησης ειδικών προδιαγραφών 
Χαμηλών θερμοκρασιών, αφού για αυτό το είδος δεν εκδίδεται τιμή από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης). 
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική 
διάρκεια τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη 
σχετική νομοθεσία. 
        
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Εξαντλήθηκε όλο το οικονομικό της αντικείμενο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Εφαρμόζεται το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται σ’αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο   
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016). 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των 
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τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-
08-2016) .  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Χρόνος και τρόπος παράδοσης υλικών 
Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια της συμβάσεως, ανάλογα τις 
ανάγκες και τον προγραμματισμό του κάθε τμήματος της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής οφείλει να 
μεταφέρει με δική του δαπάνη τα καύσιμα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία 
τους.  
Η παράδοση των καυσίμων του τμήματος Α’: (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) θα γίνεται με βυτιοφόρα 
οχήματα στις δεξαμενές όλων των εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που υπάρχουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης:  
I) Στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης  (Δήμος Λαγκαδά),  
ΙΙ) Στον παλαιό Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων (Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης) και 
ΙΙΙ) Στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Δήμος 
Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης). 
Επίσης για την προμήθεια της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων λιανικής πώλησης (τμήμα Β’: 
ΒΕΝΖΙΝΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ) η παράδοση θα γίνεται στα βενζινοκίνητα οχήματα του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, και για το 
λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, είτε ιδιόκτητο είτε συνεργαζόμενο, ένα τουλάχιστον 
πρατήριο καυσίμων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των βενζινοκίνητων οχημάτων που έχουν έδρα την οδό Φράγκων 6-8, στη 
Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να μην προκαλείται υπέρμετρη δαπάνη κατά τον ανεφοδιασμό των 
βενζινοκίνητων οχημάτων του φορέα.   
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παρουσιαστεί ανάγκη πλήρωσης των 
δεξαμενών καυσίμων σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση αρμοδιότητας του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας εντός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός των ανωτέρω αναγραφομένων χώρων/τόπων παράδοσης, 
ο ανάδοχος της σύμβασης για το τμήμα Α’: (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ) είναι υποχρεωμένος να 
εξασφαλίσει την παράδοση, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής σύμβασης. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση της σύμβασης όσον αφορά στον τόπο παράδοσης των καυσίμων, θα ισχύουν οι ίδιοι 
όροι που ισχύουν και για τους λοιπούς τόπους παράδοσης, ενώ οι  συνολικές παραδοτέες ποσότητες 
θα τροποποιηθούν μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 
Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή τόσο στο 
φυσικό αντικείμενο όσο και στο οικονομικό της αντικείμενο, ενώ ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 132, πργ.1., εδάφιο α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους 
καυσίμου, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσής του στην αγορά, γιατί η προσφορά του 
υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Σε 
περίπτωση απεργίας σε διυλιστήρια, μεταφορικά μέσα ή πρατήρια υγρών καυσίμων που καθιστούν 
αδύνατη την εξεύρεση και παράδοση καυσίμων, σύμφωνα με τη σύμβαση, δεν ισχύει ο ανωτέρω όρος, 
όμως ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει για τούτο τον Περιφερειακό Σύνδεσμο, εφόσον η 
απεργία έχει προαγγελθεί και να τον προμηθεύει από τυχόν αποθέματά του κατά απόλυτη 
προτεραιότητα. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν αποστολής δελτίου παραγγελίας από την 
Υπηρεσία  προς τον Ανάδοχο, βάσει των εκάστοτε αναγκών της πρώτης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το κάθε είδος καυσίμου σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας, παραδίδοντας όλη την παραγγελθείσα κάθε φορά ποσότητα. 
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Ο συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016),  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το 
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016). 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και δη την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών 
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 209 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 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 προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), οι οποίες ειδοποιούνται από τον υπογράφοντα της 
αντίστοιχης εντολής προμήθειας των ειδών, ώστε να παρευρίσκονται στον χώρο παράδοσης 
τη στιγμή που αυτή θα πραγματοποιηθεί. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση θα προβλέπει ότι ο ποιοτικός 
έλεγχος γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
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Κατά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Κατά την χημική εξέταση, 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των 
ελέγχων τούτων. Εάν όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή 
παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου 
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη 
γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων για 
άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016) μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους 
που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους. 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση 
που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
     Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την 
αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-
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08-2016). Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από 
πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 
έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 
άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. 
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης, κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 
Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης 
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως 
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό 
πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά 
το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Χρόνος παραλαβής υλικών 
    Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
    Εφόσον η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που 
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως 
εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από 
την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από 
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν 
στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 
του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων 
για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 
   Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
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 προμηθευτή. 
    Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
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 από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-
08-2016). Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
    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 
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
     Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με 
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
     Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από 
κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι 
βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 
στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και 
όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού 
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.  
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης. Η προσφερόμενη έκπτωση του καθενοx ς αναδοxχου του τμηx ματος Α κ́αι Β  ́θα 
εφαρμόζεται σε κάθε τιμολόγιο παράδοσης ειδών επί της μέσης τιμής Χονδρικής και λιανικής 
Πώλησης  αντίστοιχα του είδους, με βάση το χρόνο και τον τόπο παράδοσης, όπως αυτά 
αναρτώνται στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης: 
http://www.fuelprices.gr.  Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το τμήμα Α’ η μέση τιμή θα είναι κοινή 
τόσο το Πετρέλαιο κίνησης όσο και για το Πετρέλαιο κίνησης ειδικών προδιαγραφών Χαμηλών 
θερμοκρασιών, αφού για αυτό το είδος δεν εκδίδεται τιμή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης). 
Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη 
ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο    
Παρακολούθηση της Σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, ασκούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Προγραμματισμού και Κίνησης Οχημάτων- Μηχανημάτων.  Στην παρακολούθηση της σύμβασης 
περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των ειδών, και γενικά 
η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Έλεγχος ποιότητας υγρών καυσίμων. 
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Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι διαβεβαιώσεις του προμηθευτή που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση που 
έχει καταθέσει στην προσφορά του σχετικά με την τήρηση των νόμιμων προδιαγραφών των 
προσφερόμενων ειδών. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 
του Περιφερειακού Συνδέσμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες μέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στο 
Περιφερειακό Σύνδεσμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό 
εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Ο 
προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου, σε τρίτους ή στο 
περιβάλλον, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας των καυσίμων. 
Για το πετρέλαιο κίνησης ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών, όποτε ζητηθεί από την 
υπηρεσία κατά τους χειμερινούς μήνες, απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει βεβαίωση 
από την παρασκευάστρια εταιρεία ή από την Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. για καταχώρηση του εν 
λόγω καυσίμου στην οποία να φαίνεται και η επιτυγχανόμενη τιμή C.F.P.P. 
Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, όποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία να προβεί 
σε εξέταση δείγματος οποιουδήποτε προμηθευόμενου είδους από το αρμόδιο τμήμα του Γ.Κ.Χ. με δικά 
του έξοδα. 
 
Άρθρο 16ο  
Επίλυση   διαφορών  
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 273, του Ν.3463/2006.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
Ουσιώδεις απαιτήσεις  
Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται 
ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
 
 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών  
Α’ Βαθμού 

 
 
 

Στέφανος Τράικος 
ΤΕ Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Α Β́αθμουx   

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  22/04/2021 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων – 
Τεχνικών Μελετών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 
 

 
 
 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 22/04/2021 

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

 
Αλεξάνδρα Τάτση 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr  

 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» 
 
Αρ. Μελέτης :   22/2021 
Προϋπολογισμός:  3.017.572,14 € πλέον Φ.Π.Α. 
24% 
 
(3.741.789,45 €  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%) 

 
 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Γ Ι Α  Τ Ο  Τ Μ Η Μ Α  Α  ́ (Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α – Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η) 
 
 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,  ΕΛΑΙΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς 
επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής, όπως αυτή προσδιορίζεται 
νόμιμα (με βάση το εν ισχύ νομικό καθεστώς-Ν.4257/2014) και αφορά τον εκάστοτε Νομό της 
Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο θα παραδίδεται το είδος, ως κατωτέρω :  
 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Π/Υ (€) 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΟΥΣ (%) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

Ν.4257/2014 

Α 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙ

Α - 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 

Α1.1 
Πετρέλαιο κίνησης 

(χονδρική) 
2.236.500 

Σ1=74,61 % 
(=2.236.500/2.997.582

) 
Χ1 = 

Α1.2 

Πετρέλαιο κίνησης 
ειδικών 

προδιαγραφών 
Χαμηλών 

θερμοκρασιών 
(χονδρική) 

745.500 
Σ2=24,87% 

(=745.500/2.997.582) 
Χ2 = 

Α1.3 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

(χονδρική) 
15.582 

Σ3=0,52 % 
(=15.582/2.997.582) 

Χ3 = 
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ΣΥΝΟΛΟ 2.997.582 100 %  
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (Χ*) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ν.4257/2014 : 
Χ* = 

Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Χ* ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : Χ* = Σ1*Χ1 + Σ2*Χ2 + Σ3*Χ3 
(Στην περίπτωση που προσφέρεται αρνητική έκπτωση σε κάποιο από τα παραπάνω είδη, αυτή 

σημειώνεται στον πίνακα με αρνητικό (-) πρόσημο και έτσι υπολογίζεται η μέση τιμή Χ της 
προσφοράς με βάση τον ανωτέρω τύπο 

 
Ημερομηνία ……./…../2021  Ο προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr  

 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» 
 
Αρ. Μελέτης :   22/2021 
Προϋπολογισμός:  3.017.572,14 € πλέον Φ.Π.Α. 
24% 
 
(3.741.789,45 €  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%) 

 
 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Γ Ι Α  Τ Ο  Τ Μ Η Μ Α  Β  ́ (Β Ε Ν Ζ Ι Ν Η – Λ Ι Α Ν Ι Κ Η) 
 
Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,  ΕΛΑΙΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς 
επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή προσδιορίζεται 
νόμιμα (με βάση το εν ισχύ νομικό καθεστώς-Ν.4257/2014) και αφορά τον εκάστοτε Νομό της 
Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο θα παραδίδεται το είδος, ως κατωτέρω :  
 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Π/Υ (€) 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Ν.4257/2014 

Β  
(ΒΕΝΖΙΝΗ - 
ΛΙΑΝΙΚΗ) 

Β1.1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(λιανική) 

19.990,14  

 
 

Ημερομηνία ……./…../2021  Ο προσφέρων 
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