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ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ5)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Φιλαδελφείας 87 & 
Μπόσδα 
Τ.Κ.: 136 73 – ΑΧΑΡΝΕΣ
------------------------

                 

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»

ΚΑΕ: 20-6641

Αριθ.Μελέτης: 1 από ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στις Αχαρνές και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 24/01/2023 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι:

 Α. Ο Σπύρος Βρεττός, Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών με έδρα επί της 
οδού Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ΤΚ 136 73, ΑΦΜ 997833057, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και    

Β. Η εταιρεία με τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ»
ΕΔΡΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΟΔΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΑΧΑΡΝΩΝ 350 ΤΚ: 111 45

Α.Φ.Μ.: 123109681 ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210-2511430 eMail: elkecompany@gmail.com

(εφεξής καλούμενη ως «ανάδοχος/προμηθευτής»), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Ο 
πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη:

1 του ν. 4412/2016 (Α´ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2 της με αρ. 57654 (Β´ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»
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3 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α´ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

4 του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
5 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης 

της.
6 Το υπ’αριθμ. 10/02-01-2023 πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ με 22REQ011939679.
7 Το υπ’αριθμ. 15/02-01-2023 έγγραφο πρότασης τεκμηριωμένου αιτήματος με το οποίο 

εγκρίθηκε η υπ’αριθμ. Α-1/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 158.720,00 € 
για το ο.ε. 2023 σε βάρος του Κ.Α. 20-6641.

8 Την από 01/2023 Μελέτη από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

9 Την υπ’ αριθμ. 02/2023 (με ΑΔΑ: 9Υ2ΘΩΨ8-ΩΙΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Διενέργειας της προμήθειας.

10 Την υπ’αριθμ. 2296/1-01-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
11 Tον υπ’αριθμ. 4185/16-01-2023 φάκελο οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών.
12 Την 23/2023 Απόφαση Ανάθεσης (με ΑΔΑ: Ψ197ΩΨ8-ΔΥΩ, και ΑΔΑΜ: 

23AWRD012003997).
13 Την υπ’ αριθ 6518/20-01-2023 πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού.

Συνομολόγησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον προμηθευτή την 
προμήθεια για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια πετρελαίου κίνησης" έναντι του ποσού των 
128.000,00 € προ ΦΠΑ, ήτοι 158.720,00 € συμπ. ΦΠΑ 24,00%. Αναλυτικά:

Τίτλος Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα CPV Ποσό προ ΦΠΑ

Τμήμα 1: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Λίτρο 80000 09134100-8 128.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 128.000,00 €
ΦΠΑ 24,00%: 30.720,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 158.720,00 €

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης 
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά (ανά φάση εκτέλεσης τους, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών κάθε φάσης) σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και μετά την παραλαβή 
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του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση 
του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 
O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία 
παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Η τιμή του λίτρου για το «Πετρέλαιο κίνησης» 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 την 
«Προμηθεύτρια» ποσοστό έκπτωσης 0,50 %.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η «Προμηθεύτρια» προσκόμισε την με αριθμ 852076/24-01-2023 εγγυητική επιστολή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 5.120,00 €, (ποσοστό 4 % επί του προϋπολογισμού, χωρίς 
τυχόν έκπτωση και Φ.Π.Α.).

Τέλος, σε τμήματα που η μελέτη ή η πρόσκληση παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η 
σχετική νομοθεσία Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφθηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Σπύρος Βρεττός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Αναστασία Χατζάκη
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