
 1 

  

  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -  ΑΑΕ ΟΤΑ  
06 /12/2021  
 

 
 

 

Ανάθεση προμήθειας  υγρών καυσίμων  στο  πλα ίσιο  του 
έργου ESTIA 2021 που  θα προκύψουν εντός του  έ τους 

2022  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 19 /2021  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6933 ,41 €  

CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  
CPV  09135100-5  

09134200-9  
09132100-4  

 

 

 

 

 

 

Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο πλαίσιο του έργου ESTIA 2021 

που προέκυψαν εντός του έτους 2022 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΑΕ ΟΤΑ 06/12/2021 

 

Aριθμ. Μελέτης : 19/2021 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:   Ανάθεση προμήθειας υγρών 

καυσίμων στο πλαίσιο του έργου ESTIA 

2021 που προέκυψαν εντός του έτους 

2022 



 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις 

ανάγκες υλοποίησης  του προγράμματος ESTIA 2021. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η 

προμήθεια: Ομάδα α) 6400 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες οικημάτων 

με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου Ομάδα 

β) 660 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες 7θέσιου οχήματος τύπου mini-van 

που μισθώνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου Ομάδα γ) 130 λίτρων 

αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για τις ανάγκες οχήματος που μισθώνεται 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου.  

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την κάθε ομάδα. Οι 

προσφορές δίνονται ανά ομάδα και όχι στο σύνολο της προμήθειας. Η κατακύρωση 

θα γίνεται ανά ομάδα ξεχωριστά. Η έκπτωση δίδεται επί της εκατό (%) πάνω στη 

νόμιμη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης-

αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή 

προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης για τον Νομό Καρδίτσας (fuelprices.gr). Το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό (πρόσθετο της νόμιμης διαμορφούμενης 

τιμής), χωρίς να υπερβαίνει το 5%, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4257/2014.   

 

 

Σε ότι αφορά την ΟΜΑΔΑ Α- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, στην προσφερόμενη 

τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του πετρελαίου 

θέρμανσης στη δεξαμενή για 7 οικήματα, εντός της Καρδίτσας (πόλη) όπως και το 

σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά 

έξοδα, τραπεζικές επιβαρύνσεις και άλλες σχετικές δαπάνες, ΦΠΑ). Ο αριθμός των 

οικημάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Σε ότι 

αφορά τις ακόλουθες ομάδες: «ΟΜΑΔΑ Β-Πετρέλαιο κίνησης» & «ΟΜΑΔΑ Γ- 

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων», η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά στο 

πρατήριο του προμηθευτή. H μεταφορά του οχήματος έως το πρατήριο του 

προμηθευτή επιβαρύνει την ΑΝΚΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΑΕ ΟΤΑ 06/12/2021 

 

Aριθμ. Μελέτης : 19/2021 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:   Ανάθεση προμήθειας υγρών 

καυσίμων στο πλαίσιο του έργου ESTIA 

2021 που προέκυψαν εντός του έτους 

2022 



 3 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 

 

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

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ομάδα 1  Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρα 6400 0,927 5935,84 

Ομάδα 2 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα 660 1,21 798,38 

Ομάδα 3 Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρα 130 1,53 199,19 

Σύνολο    καθαρής αξίας    6933,41 

ΦΠΑ    1664,01 

Γενικό σύνολο δαπάνης    8597,42€ 

                                                                                  

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που έκανε η ορισθείσα 

ομάδα έργου, με βάση: 

- Τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1993/18.12.2020, 

1861/24.12.2019, 1332/27.12.2018 συναφούς φυσικού αντικειμένου.  

-  Διακηρύξεις ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου, συναφούς φυσικού αντικειμένου.    

- Τα αναρτημένα δεδομένα στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Καρδίτσας (fuelprices.gr). 

- Έρευνα αγοράς που πραγματοποίησαν στελέχη της εταιρείας σε τοπικές 

επιχειρήσεις διακίνησης πετρελαιοειδών.  

- Η δαπάνη που θα προκύψει θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος ESTIA 2021 (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη 

στέγαση) στην Καρδίτσα για το έτος 2022. 
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

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

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις 

ανάγκες υλοποίησης  του προγράμματος ESTIA 2021. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η 

προμήθεια: Ομάδα α) 6400 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες οικημάτων 

με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου Ομάδα 

β) 660 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες 7θέσιου οχήματος τύπου mini-van 

που μισθώνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου Ομάδα γ) 130 λίτρων 

αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για τις ανάγκες οχήματος που μισθώνεται 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου.  

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την κάθε ομάδα. Οι 

προσφορές δίνονται ανά ομάδα και όχι στο σύνολο της προμήθειας. Η κατακύρωση 

θα γίνεται ανά ομάδα ξεχωριστά. Η έκπτωση δίδεται επί της εκατό (%) πάνω στη 

νόμιμη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης-

αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή 

προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης για τον Νομό Καρδίτσας (fuelprices.gr). Το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό (πρόσθετο της νόμιμης διαμορφούμενης 

τιμής), χωρίς να υπερβαίνει το 5%, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4257/2014. Σε ότι 

αφορά την ΟΜΑΔΑ Α- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, στην προσφερόμενη τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης 

στη δεξαμενή για 7 οικήματα, εντός της Καρδίτσας (πόλη) όπως και το σύνολο των 

επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, 

τραπεζικές επιβαρύνσεις και άλλες σχετικές δαπάνες, ΦΠΑ). Ο αριθμός των 

οικημάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Σε ότι 

αφορά τις ακόλουθες ομάδες: «ΟΜΑΔΑ Β-Πετρέλαιο κίνησης» & «ΟΜΑΔΑ Γ- 

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων», η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά στο 

πρατήριο του προμηθευτή. H μεταφορά του οχήματος έως το πρατήριο του 

προμηθευτή επιβαρύνει την ΑΝΚΑ. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Οι παραδόσεις των ειδών θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατόπιν ειδοποίησης του 

αναδόχου από την ΑΝΚΑ, έως 31/05/2022. Η πρώτη παράδοση θα πραγματοποιηθεί 

το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,    

εκτός αν η σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 
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Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου/ων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών.    

 

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οργάνωση 

και παραλαβή της ανάθεσης.  

 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 

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

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

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

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών και έκδοση 

του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

ΑΝΚΑ, σε εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την καταβολή της κάθε πληρωμής 

απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει (όπως πιστοποιητικά φορολογικής 

Ενημερότητας και ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

 

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

   

Άρθρο 10ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων  

• του Ν. 4257/2014 
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………  

(υπογραφή) 

 

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 
……………………………………   

(υπογραφή) 

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΚΑ ΑΕ 

 ……………………………………  

(υπογραφή) 

 


