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Αρηζκός  385    

22
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 23
ες

 Ηοσλίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 23
ε
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 22/19-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 382/2020). 

Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 383/2020). 

Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 384/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.290.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)», (ζρεηηθφ ην ππ‟ 

αξηζ. 7345/15-6-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ‟ αξηζ. 7224/12-6-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ – 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο, 

θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.290.000,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%)΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην 

λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 -*ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» -*ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 

265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ 

δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 -2013», -*ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», -

*ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

ΑΔΑ: ΩΗΨΔΩΞΙ-ΚΟΥ
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(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, -*ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 

4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», -*ηνπ λ. 

4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» -*ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», -*ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», -*ηνπ 

λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, -*ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) -*ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ -*ηνπ λ. 

3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ 

π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167) 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε 

«πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο». -*ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», -*ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, -*ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 

25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, -*ηνπ π.δ 28/2015 

(Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, -*ηνπ 

π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” -*ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) 

«Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 

1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» -*ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 

1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)», -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 "ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016"  ηνπ 

Ν.4469/2017 (Φ.Δ.Κ. 62/ Α'/03.05.2017), -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/2017 (Φ.Δ.Κ. 

74/ Α'/19.05.2017) "πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο", -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Ν.4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη 

ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.4497/2017(Φ.Δ.Κ.171/Α'/13.11.2017) Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, -*ηεο Τ.Α. κε αξηζκφ 

2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ», -

*ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξαγξ.13 

ηνπ Ν.2386/96 (ΦΔΚ 43α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ εζληθψλ θιεξνδνηεκάησλ, δεκνζίσλ θαη 

αληαιιαμίκσλ θηεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πξνκήζεηα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813
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πγξψλ θαπζίκσλ -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3054/2002 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 230/25-09-2002) «Οξγάλσζε ηεο 

αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». -*ηελ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ αξηζ. 316/2010 

(ΦΔΚ Β 501/29.2.2012) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο 

θαπζίκσλ πξνο ηελ νδεγία 2009/30/ΔΚ»˙ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο νδεγίαο (ΔΔ) 2015/1513πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηεο νδεγίαο 98/70/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, εθηφο ησλ άξζξσλ 7α έσο 7ε απηήο " -

*ηελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ)  77/2016, ΦΔΚ ΚΤΑ 4217/Β/2016 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ΑΥ 316/2010, (ΦΔΚ 501/Β/2012)» -*ηελ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 147/2015,  ΦΔΚ 

Β 293/12. 2.2016 «Καχζηκα Απηνθηλήησλ - Ακφιπβδε Βελδίλε- Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη 

Γνθηκψλ» -*ηελ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 76/2016/ΦΔΚ Β 4217/28.12.2016 «Πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ - Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκψλ», φπσο δηνξζψζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 241 Β/2.2.2017 -*ηελ αξηζ. 

ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ) 460/2009, ΦΔΚ ΚΤΑ 67/Β/2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ΑΥ 

92/2009 "Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο απνθ. ΑΥ αξηζ. 514/2004 "Καχζηκα 

απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκψλ", (ΦΔΚ 1490/Β/9.10.2006), 

θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ΑΥ αξηζ. 513/2004 "Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο απφθαζεο 

Α.Υ.. 291/2003 "Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13.10.1998, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη" -*ηελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο 

ΑΥ)  467/2002, ΦΔΚ ΚΤΑ 1531/Β/2003 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο» -*ηελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ)  468/2003, ΦΔΚ ΚΤΑ 1273/Β/2003 

«Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» -*ηελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο 

ΑΥ)  128/2016, ΦΔΚ ΚΤΑ 3958/Β/2016  «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ 

Οδεγία (ΔΔ) 2016/802 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 2016 

«ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζείν». -*ην άξζξν 63 

ηνπ Ν.4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», ηεο αξηζ. 

1450/550/1982 (ΦΔΚ 93 ηεχρνο Β΄) ΤΠ. ΠΡΟΔΓΡ. ΚΤΒ. «Καζνξηζκφο θαηαλαιψζεσο θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθψλ ησλ Κξαηηθψλ απηνθηλήησλ, Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκψλ θιπ.» φπσο ηζρχεη ζήκεξα, -

*ηεο Κ.Τ.Α. 129/2534/2010 (ΦΔΚ 108/ Β), κείσζε νξίσλ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ΤΠ. 

Γ.Μ.&Ζ.Γ. κε ην ππ' αξηζ.12008/24.04.2013 έγγξαθν ηνπ «Τπέξβαζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ» -

*ηνπ λ.4497/2017 (ΦΔΚ Α' 171/13-11-2017), (Γηνξζψζεηο κε ην ΦΔΚ Α' 207/29-12-2017) 

“Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.” - *ηνπ λ. 4496/2017 (ΦΔΚ Α' 170/8-11-2017) “Σξνπνπνίεζε 

ηνπ λ. 2939/2001 γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 

πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 2015/720/ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 

Αλαθχθισζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο” -*ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017) 

“πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.” -*ηελ κε 

αξηζκφ 07/2020 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο1.290.000,00 επξψ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) -*ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 

203 ηνπ Ν.4555/2018 - γηα ην 2020 -*ηηο βεβαηψζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο επί ησλ πξνηάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πνζψλ, ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηo 

νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ (πνιπεηήο δέζκεπζε) κε α/α Β1.146 

ζηνλ ΚΑ 35-6644.00003 πνζνχ 833,33€(ΑΓΑ: 6ΓΧΣΧΞΗ-443), α/α Β1.147 ζηνλ ΚΑ 35-

6644.00002 πνζνχ 2.333,33€ (ΑΓΑ:Χ5ΜΧΞΗ-8ΦΥ), α/α Β1.148 ζηνλ ΚΑ 35-6641.00004 

πνζνχ 2.333,33€(ΑΓΑ:6Υ5ΤΧΞΗ-ΘΝΟ), α/α Β1.149 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00203 πνζνχ 

1.666,67€(ΑΓΑ: ΦΠ1ΝΧΞΗ-Ν19), α/α Β1.150 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00103 πνζνχ 11.666,67€ 

(ΑΓΑ:ΧΑΓΖΧΞΗ-ΑΓΦ), α/α Β1.151 ζηνλ ΚΑ 70.02-6643.00002 πνζνχ 83,33€ 

(ΑΓΑ:ΦΤ9ΜΧΞΗ-ΒΦΜ), α/α Β1.152 ζηνλ ΚΑ 45-6641.00001 πνζνχ 166,67€ (ΑΓΑ: Χ6ΣΝΧΞΗ-

8ΘΠ). α/α Β1.153 ζηνλ ΚΑ 40-6641.50002 πνζνχ 2.000€ (ΑΓΑ:ΧΧΚΧΞΗ-ΔΓ4), α/α Β1.154 
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ζηνλ ΚΑ 35-6641.00108 πνζνχ 3.000€ (ΑΓΑ: ΦΣΟΤΧΞΗ-Λ4Β), α/α Β1.155ζηνλ ΚΑ35-

6641.00005 πνζνχ 4.666,67€ (ΑΓΑ:ΧΓ0ΗΧΞΗ-ΡΔ), α/α Β1.156 ζηνλ ΚΑ 30-6643.00010 πνζνχ 

5.833,33€ (ΑΓΑ: Φ99ΡΧΞΗ-4ΑΖ), α/αΒ1.157 ζηνλ ΚΑ 30-6641.00009 πνζνχ 6.333,33€ (ΑΓΑ: 

ΧΦΣΕΧΞΗ-ΖΧΞ), α/α Β1.158 ζηνλ ΚΑ 30-6641.00008 πνζνχ 3.333,33€ (ΑΓΑ:6ΟΝ6ΧΞΗ-35Π), 

α/α Β1.159 ζηνλ ΚΑ 10-6641.00002 πνζνχ 3.583,33€(ΑΓΑ, ΧΑΥΓΧΞΗ-02Φ), α/α Β1.160 ζηνλ 

ΚΑ 20-6641.01108 πνζνχ 125.000€ (ΑΓΑ:69ΗΤΧΞΗ-Θ5Η), α/α Β1.161 ζηνλ ΚΑ 20-6641.01106 

πνζνχ 1.000€ (ΑΓΑ: 6ΝΤ6ΧΞΗ-91Ζ), α/αΒ1.162 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00201 πνζνχ 4.500€ 

(ΑΓΑ:ΦΦΡΘΧΞΗ-6ΖΤ), α/αΒ1.163 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00104 πνζνχ 36.666,67€ (ΑΓΑ: 

62ΣΒΧΞΗ-8ΜΓ) θαη ΑΓΑΜ:20REQ006832737 - γηα ην 2021-*ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο 

(πνιπεηήο δέζκεπζε)ζηνλ ΚΑ 35-6644.00003 πνζνχ 4.166,67€, ζηνλ ΚΑ 35-6644.00002 πνζνχ 

11.666,67€, ζηνλ ΚΑ 35-6641.00004 πνζνχ 11.666,67€, ζηνλ ΚΑ 20-6641.00203 πνζνχ 

8.333,33€ ζηνλ ΚΑ 20-6641.00103 πνζνχ 58.333,33€, ζηνλ ΚΑ 70.02-6643.00002 πνζνχ 

416,67€, ζηνλ ΚΑ 45-6641.00001 πνζνχ 833,33€ ζηνλ ΚΑ 40-6641.50002 πνζνχ 10.000€ , ζηνλ 

ΚΑ 35-6641.00108 πνζνχ 15.000€,ζηνλ ΚΑ35-6641.00005 πνζνχ 23.333,33€, ζηνλ ΚΑ 30-

6643.00010 πνζνχ 29.166,67€,ζηνλ ΚΑ 30-6641.00009 πνζνχ 31.666,67€,ζηνλ ΚΑ 30-

6641.00008 πνζνχ 16.666,67€, ζηνλ ΚΑ 10-6641.00002 πνζνχ 17.916,67€, ζηνλ ΚΑ 20-

6641.01108 πνζνχ 625.000€,ζηνλ ΚΑ 20-6641.01106 πνζνχ 5.000€,ζηνλ ΚΑ 20-6641.00201 

πνζνχ 22.500€, ζηνλ ΚΑ 20-6641.00104 πνζνχ 183.333,33€. - Παξαθαινχκε φπσο: - 1. εγθξίλεηε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο ηνπ Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο1.290.000,00 επξψ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο 

δηαθήξπμεο. - 2. θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ σο 

αθνινχζσο *ζε φηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ 

απνηεινχλ θαη ηελ Οκάδα Τιηθψλ Α, ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηεζλή κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ζα πινπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο 

Τιηθψλ Α θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (%) παξερφκελεο έθπησζεο επί ηεο λφκηκα 

δηακνξθνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (Ννκφο Αραΐαο/Γήκνο 

Παηξέσλ), γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο μερσξηζηά (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε 

απιή, πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. - Ζ λφκηκα δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, θαηά ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ηνπ είδνπο ζα επηβαξχλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ λνκνζεηεκέλσλ θξαηήζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. -*ζε φηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ, πνπ 

απνηεινχλ ηελ Οκάδα Τιηθψλ Β ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 

δηεζλή κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα πινπνηεζεί, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ  ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα 

ην ζχλνιν ηεο νκάδαο Τιηθψλ Β, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζπκθσλνχλ 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 07/2020 κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Μειεηψλ θαη 

Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θαζψο θαη κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην ππεξεζηαθφ 

παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε  ηνπ  αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 7/2020 κειέηε 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ 

Μειεηψλ θαη Διέγρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 

ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

3. Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013» 

4. Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

5. Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

6. Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 

Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ 

εμποπικέρ ζςναλλαγέρ» 

7. Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 

8. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ 

και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη» 

9. Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» 

10. Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν 

και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο 

"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ” 

11. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)  

12. Σνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

13. Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» 

14. Σνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 

καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ 

διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος 

εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη 

ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 

4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ 

θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο» 

15. Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ» 

16. Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 

17. Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά 

Θέμαηα” 

18. Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα 

και ζηοισεία” 

19. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

20. Σνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
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Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και 

Ανάπηςξηρ» 

21. Σεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ 

Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..)» 

22. Σνπ άξζξνπ 18 "ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016"  ηνπ Ν.4469/2017 (Φ.Δ.Κ. 

62/Α'/03.05.2017) 

23. Σνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/2017 (Φ.Δ.Κ. 74/Α'/19.05.2017) "πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ν. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο 

ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο" 

24. Σνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) 

πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

25. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 (Φ.Δ.Κ.171/Α'/13.11.2017) Άζθεζε ππαίζξησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

26. Σεο Τ.Α. κε αξηζκφ 2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ 

λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο 

δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» 

27. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

28. Σνπ άξζξνπ 6 παξαγξ.13 ηνπ Ν.2386/96 (ΦΔΚ 43α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ εζληθψλ 

θιεξνδνηεκάησλ, δεκνζίσλ θαη αληαιιαμίκσλ θηεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηελ 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 

29. Σνπ Ν.3054/2002 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 230/25-09-2002) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

30. Σεο  ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αξηζ. 316/2010 (ΦΔΚ Β 501/29.2.2012) «Πξνζαξκνγή 

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ πξνο ηελ νδεγία 

2009/30/ΔΚ»˙ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο (ΔΔ) 

2015/1513πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηεο νδεγίαο 98/70/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, εθηφο ησλ άξζξσλ 7α έσο 7ε απηήο" 

31. Σεο αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ)  77/2016,  ΦΔΚ ΚΤΑ 4217/Β/2016 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ΑΥ 316/2010, (ΦΔΚ 501/Β/2012)» 

32. Σεο ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 147/2015, ΦΔΚ Β 293/12.2.2016 «Καχζηκα 

Απηνθηλήησλ - Ακφιπβδε Βελδίλε- Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη Γνθηκψλ» 

33. Σεο ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 76/2016/ΦΔΚ Β 4217/28.12.2016 «Πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ - Απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκψλ», φπσο δηνξζψζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 241 Β/2.2.2017  

34. Σεο αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ) 460/2009, ΦΔΚ ΚΤΑ 67/Β/2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ΑΥ 92/2009 "Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο απνθ. ΑΥ αξηζ. 

514/2004 "Καχζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην θίλεζεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

Γνθηκψλ", (ΦΔΚ 1490/Β/9.10.2006), θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ΑΥ αξηζ. 513/2004 

"Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο απφθαζεο Α.Υ.. 291/2003 "Δλαξκφληζε ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13.10.1998, φζνλ  αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη"  

35. Σελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ) 467/2002, ΦΔΚ ΚΤΑ 1531/Β/2003 «Πξνδηαγξαθέο θαη 

κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813
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36. Σεο αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ)  468/2003, ΦΔΚ ΚΤΑ 1273/Β/2003 «Γηαδηθαζίεο 

ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» 

37. Σελ αξηζ. ΚΤΑ (Απφθαζεο ΑΥ) 128/2016, ΦΔΚ ΚΤΑ 3958/Β/2016  «Δλαξκφληζε ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/802 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 2016 «ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο 

νξηζκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζείν» 

38. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ», ηεο αξηζ. 1450/550/1982 (ΦΔΚ 93 ηεχρνο Β΄) ΤΠ. ΠΡΟΔΓΡ. ΚΤΒ. 

«Καζνξηζκφο θαηαλαιψζεσο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ Κξαηηθψλ απηνθηλήησλ, 

Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκψλ θιπ.» φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

39. Σεο Κ.Τ.Α. 129/2534/2010 (ΦΔΚ 108/ Β), κείσζε νξίσλ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ΤΠ. 

Γ.Μ.&Ζ.Γ. κε ην ππ' αξηζ.12008/24.04.2013 έγγξαθν ηνπ «Τπέξβαζε θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ»  

40. Σος ν.4497/2017 (ΦΔΚ Α' 171/13-11-2017), (Γιοπθώζειρ με ηο ΦΔΚ Α' 207/29-12-2017) 

“Άζκηζη ςπαίθπιυν εμποπικών δπαζηηπιοηήηυν, εκζςγσπονιζμόρ ηηρ επιμεληηηπιακήρ 

νομοθεζίαρ και άλλερ διαηάξειρ.” 

41. Σνπ λ. 4496/2017 (ΦΔΚ Α' 170/8-11-2017) “Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2939/2001 γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, πξνζαξκνγή ζηελ 

Οδεγία 2015/720/ ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” 

42. Σνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017) “πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη 

ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

43. Σεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Γηα ηο 2020: ηηο βεβαηψζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ησλ 

πξνηάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πνζψλ, ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηo νηθείν 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ (πνιπεηήο δέζκεπζε)κε α/α Β1.146 

ζηνλ ΚΑ 35-6644.00003 πνζνχ 833,33€ (ΑΓΑ: 6ΓΧΣΧΞΗ-443), α/α Β1.147 ζηνλ ΚΑ 35-

6644.00002 πνζνχ 2.333,33€ (ΑΓΑ:Χ5ΜΧΞΗ-8ΦΥ), α/α Β1.148 ζηνλ ΚΑ 35-

6641.00004 πνζνχ 2.333,33€ (ΑΓΑ:6Υ5ΤΧΞΗ-ΘΝΟ), α/α Β1.149 ζηνλ ΚΑ 20-

6641.00203 πνζνχ 1.666,67€ (ΑΓΑ: ΦΠ1ΝΧΞΗ-Ν19), α/α Β1.150 ζηνλ ΚΑ 20-

6641.00103 πνζνχ 11.666,67€ (ΑΓΑ:ΧΑΓΖΧΞΗ-ΑΓΦ), α/α  Β1.151 ζηνλ ΚΑ 70.02-

6643.00002 πνζνχ 83,33€ (ΑΓΑ:ΦΤ9ΜΧΞΗ-ΒΦΜ), α/α  Β1.152 ζηνλ ΚΑ 45-6641.00001 

πνζνχ 166,67€ (ΑΓΑ: Χ6ΣΝΧΞΗ-8ΘΠ). α/α Β1.153 ζηνλ ΚΑ 40-6641.50002 πνζνχ 

2.000€ (ΑΓΑ:ΧΧΚΧΞΗ-ΔΓ4), α/α Β1.154 ζηνλ ΚΑ 35-6641.00108 πνζνχ 3.000€ (ΑΓΑ: 

ΦΣΟΤΧΞΗ-Λ4Β), α/α Β1.155ζηνλ ΚΑ35-6641.00005 πνζνχ 4.666,67€(ΑΓΑ:ΧΓ0ΗΧΞΗ-

ΡΔ), α/α Β1.156 ζηνλ ΚΑ 30-6643.00010 πνζνχ 5.833,33€ (ΑΓΑ: Φ99ΡΧΞΗ-4ΑΖ), α/α 

Β1.157 ζηνλ ΚΑ 30-6641.00009 πνζνχ 6.333,33€ (ΑΓΑ: ΧΦΣΕΧΞΗ-ΖΧΞ), α/α Β1.158 

ζηνλ ΚΑ 30-6641.00008 πνζνχ 3.333,33€ (ΑΓΑ:6ΟΝ6ΧΞΗ-35Π), α/α Β1.159 ζηνλ ΚΑ 

10-6641.00002 πνζνχ 3.583,33€ (ΑΓΑ, ΧΑΥΓΧΞΗ-02Φ), α/α Β1.160ζηνλ ΚΑ 20-

6641.01108 πνζνχ 125.000€ (ΑΓΑ:69ΗΤΧΞΗ-Θ5Η), α/α Β1.161 ζηνλ ΚΑ 20-6641.01106 

πνζνχ 1.000€ (ΑΓΑ: 6ΝΤ6ΧΞΗ-91Ζ), α/α Β1.162 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00201 πνζνχ 4.500€ 

(ΑΓΑ:ΦΦΡΘΧΞΗ-6ΖΤ), α/αΒ1.163 ζηνλ ΚΑ 20-6641.00104 πνζνχ 36.666,67€ (ΑΓΑ: 

62ΣΒΧΞΗ-8ΜΓ) θαη ΑΓΑΜ:20REQ006832737 

2. Γηα ηο 2021: ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο (πνιπεηήο δέζκεπζε) ζηνλ ΚΑ 35-6644.00003 

πνζνχ 4.166,67€, ζηνλ ΚΑ 35-6644.00002 πνζνχ 11.666,67€, ζηνλ ΚΑ 35-6641.00004 

πνζνχ 11.666,67€, ζηνλ ΚΑ 20-6641.00203 πνζνχ 8.333,33€ ζηνλ ΚΑ 20-6641.00103 

πνζνχ 58.333,33€, ζηνλ ΚΑ 70.02-6643.00002 πνζνχ 416,67€, ζηνλ ΚΑ 45-6641.00001 

πνζνχ 833,33€ ζηνλ ΚΑ 40-6641.50002 πνζνχ 10.000€, ζηνλ ΚΑ 35-6641.00108 πνζνχ 

15.000€, ζηνλ ΚΑ35-6641.00005 πνζνχ 23.333,33€, ζηνλ ΚΑ 30-6643.00010 πνζνχ 
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29.166,67€, ζηνλ ΚΑ 30-6641.00009 πνζνχ 31.666,67€, ζηνλ ΚΑ 30-6641.00008 πνζνχ 

16.666,67€, ζηνλ ΚΑ 10-6641.00002 πνζνχ 17.916,67€, ζηνλ ΚΑ 20-6641.01108 πνζνχ 

625.000€,ζηνλ ΚΑ 20-6641.01106 πνζνχ 5.000€, ζηνλ ΚΑ 20-6641.00201 πνζνχ 22.500€, 

ζηνλ ΚΑ 20-6641.00104 πνζνχ 183.333,33€ 

 

1] Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 7/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ, ηνπ 

Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Προκήζεηα 

σγρώλ θασζίκφλ, πεηρειαίοσ ζέρκαλζες θαη ιηπαληηθώλ γηα ηης αλάγθες ηοσ Γήκοσ 

Παηρέφλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.290.000,00 € (ζσκπ/λοσ  Φ.Π.Α. 24%). 

  

2] Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ 

πξνκήζεηα σο αθνινχζσο:  

- ε όηη αθορά ζηελ προκήζεηα σγρώλ θασζίκφλ θαη πεηρειαίοσ ζέρκαλζες πνπ 

απνηεινχλ θαη ηελ Οκάδα Τιηθώλ Α, ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηεζλή κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ζα πινπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιέολ ζσκθέροσζα από 

οηθολοκηθή άπουε προζθορά, κόλο βάζεη ηηκής (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηο ζύλοιο ηες οκάδας 

Τιηθώλ Α θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (%) παξερφκελεο έθπησζεο επί ηεο λφκηκα 

δηακνξθνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (Ννκφο Αραΐαο/Γήκνο 

Παηξέσλ), γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο μερσξηζηά (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε 

απιή, πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ λόκηκα δηακορθούκελε ηηκή ιηαληθής πώιεζες, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ 

είδνπο ζα επηβαξχλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ λνκνζεηεκέλσλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

- ε όηη αθορά ζηελ προκήζεηα ιηπαληηθώλ, πνπ απνηεινχλ ηελ Οκάδα Τιηθώλ Β ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηεζλή κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα 

πινπνηεζεί, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή 

άπουε προζθορά, κόλο βάζεη ηηκής  (τακειόηερε ηηκή), γηα ηο ζύλοιο ηες οκάδας Τιηθώλ Β, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

07/2020 κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Μειεηψλ θαη Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, 

 

θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 
                   Ο Πρόεδρος                                        Σα Παρόληα Μέιε 

 

 
        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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