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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 74 Αχαρνές

                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
                 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»    

   

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 02 του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και

2. η κα Αγγελική Τσουμπελή , με Α.Φ.Μ.: 044169731, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και 

έδρα στην οδό Ναυαρίνου 22 Αχαρνές, κάτοχος του με αριθμ. Χ 536675/14-10-

2003/Τ.Α. Αχαρνών/Δελτίου Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

«Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 158, 160 & 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως 

ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 

1156 και με αρ. πρωτ. 34299/03-09-2021 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών.

5. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της 

εκτέλεσής  της.

6. Την με αριθμ. 06/2022 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 14391/17-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης.
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 14498/17-02-2022 τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα 

Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 15771/22-02-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 

αριθμ. Α-1/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΣΛΙΩΨ8-ΛΔΞ) για τη 

διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6643, του 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

10. Την με αριθμ. 164 και με αριθμ. πρωτ. 16142/22-02-2022 Απόφαση 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην  έγκριση της ανωτέρω 

μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και στον 

ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 16686/23-02-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς.

12. Τον με αρ. πρωτ. 17677/22-02-2022 φάκελο προσφοράς της κας «Αγγελικής 

Τσουμπέλη».

13. Το με αριθμ. πρωτ. 17701/25-02-2022 πρακτικό αξιολόγησης  της αρμοδίας 

υπαλλήλου.

14. Την με αριθμ. 172 και με αριθμ. πρωτ. 17994/28-02-2022 απόφαση 

Αντιδημάρχου Οικονομικών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω 

προμήθειας στην κα. Αγελική Τσουμπέλη.

15. Την με αριθμ. πρωτ. 18817/28-02-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Προμηθεύτρια», την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για 

τις ανάγκες του Δήμου, συνολικού ποσού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Η «Προμηθεύτρια» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδίδεται 

τμηματικά από την «Προμηθεύτρια», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 

«Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο 2.

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

Υπηρεσίας, μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας και εντός χρονικού διαστήματος μιας (1) 

ημέρας από την λήψη της παραγγελίας. Ο «Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει 

το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 
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σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτησή του.

Η «Προμηθεύτρια» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 

οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενη τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή 

των πρώτων υλών, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την 

προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Άρθρο 3.

Η τιμή του λίτρου για θα είναι ίση προς την μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο 

Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας για την 

πιστοποίηση της οποίας υπόχρεος είναι ο «Προμηθευόμενος», με προσφερόμενο από τον 

προμηθευτή ποσοστό έκπτωσης 0 %.

Άρθρο 4. 

O «Προμηθευόμενος» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των καυσίμων που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα οι ανάγκες του, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος του πετρελαίου που τελικά 

θα παραγγελθεί δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.

Άρθρο 5.

Η «Προμηθεύτρια» εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, 

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.τ.λ. και ότι 

είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά, για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο «Προμηθευόμενος».

Ο «Προμηθευόμενος» διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις της «Προμηθεύτριας». Η «Προμηθεύτρια» έχει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του «Προμηθευόμενου», κάθε ποσότητα 

καυσίμου, μέσα σε δυο (2) ημέρες, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στην «Προμηθεύτρια» του ακατάλληλου προϊόντος και αποστολή στο Δήμο 

του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν την «Προμηθεύτρια». Εφόσον από τη 

χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό του 

«Προμηθευόμενου», η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης, που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Επιπλέον κατά τη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο, το 

οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τον «Προμηθευόμενο» για την βλάβη που 

προκάλεσε. Αν η «Προμηθεύτρια» δεν καταβάλει το πρόστιμο, κηρύσσεται έκπτωτη με όλες τις 

νόμιμες συνέπειες. 

Αν η «Προμηθεύτρια» καταστεί υπότροπη με την προμήθεια ακατάλληλου προϊόντος, 

κηρύσσεται έκπτωτη με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
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Τον κίνδυνο της για οποιαδήποτε λόγο και αιτία καταστροφής ή απώλειας όλου ή μέρους του 

προϊόντος, τον κίνδυνο αλλοίωσής του κ.λ.π., έχει ο «Προμηθευόμενος» από την στιγμή διέλευσης 

του προϊόντος από το σημείο συνδέσεως των σωληνώσεων των εγκαταστάσεων του με τις 

σωληνώσεις του Β/Φ αυτοκίνητου της «Προμηθεύτριας».

Άρθρο 6.
Η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο την 

διαμορφούμενη μέση χονδρική τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, που κοινοποιείται 

από την Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 7.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

Άρθρο 8.
Η «Προμηθεύτρια» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 9.
Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αριθμ. 06/2022 μελέτη.

2. Η προσφορά της «Προμηθεύτριας».

Η «Προμηθεύτρια» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.

Η παρούσα συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται, όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   Για τον «Προμηθευόμενο»       Για την «Προμηθεύτρια»
                 Ο Δήμαρχος Αχαρνών

        Σπυρίδων Βρεττός                             Αγγελική Τσουμπελή
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