
 

 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 01/10/2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

 
ΜΕΡΟΣ Β' 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 
για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  "REACT" 

(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 
 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ*(€) 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΓΙΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

5% 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 209135100-5 29.000        0,759            0,797   23.113,00 
ΣΥΝΟΛΟ:  23.113,00 

Φ.Π.Α. 24%:    5.547,12 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:  28.660,12 
 

 
* Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό λήφθηκε υπόψη, η μέση λιανική τιμή πώλησης 
του Νομού Θεσσαλονίκης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της 23-04-2021. 
 

 

Η Συντάξασα 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Υποστήριξης και Ένταξης 

Μεταναστών και Προσφύγων 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης                 
Κοινωνικής Προστασίας 

και Δημόσιας Υγείας 
 
 
 

 
Αικατερίνη Καρπέτη 

 
 
 

 
Βιργινία Πολίτη 

 
 

 
 

Συμέλα Σπυρίδου 
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ΜΕΡΟΣ Γ' 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Για την Προμήθεια υγρών καυσίμων  

για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  "REACT" 
(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ ΑΔΣ 766/2016 
ενέκρινε την  υλοποίηση του προγράμματος “REACT” (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki), που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας 
προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. 1295/20-4-2021 Συμφωνίας 
Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου. Για  την υλοποίηση του “REACT” έχει συγκροτηθεί  εταιρικό σχήμα 
με συντονιστή τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Δήμο Νεάπολης – 
Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, τη ΧΑΝΘ, την ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ – 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και την Ανατολική Α.Ε. – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την 
Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Ανώνυμος 
Εταιρία Ο.Τ.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ 1098/07-12-2020 απόφασή 
της ενέκρινε την συνέχιση της υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, 
Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και την υποβολή πρότασης στο 
στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνής προστασία ΕΣΤΙΑ 2021 σε 
συνέχεια της ΑΠ 2422/30-11-2020 πρόσκλησης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και με την υπ. αριθμ 347/27-4-2021 ενέκρινε 
την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος 
φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2021, με τον διακριτικό τίτλο 
REACT, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με 
την υπ’ αριθμ. 201/07-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 
ψηφίστηκε σχετική πίστωση στον ΚΑ 60/6473.11.01 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, ο Δήμος 
Καλαμαριάς και η Ανατολική Α.Ε. ανέλαβαν την κάλυψη εννιακοσίων 



 

 

σαράντα εννέα (949) θέσεων υποδοχής δηλαδή την μίσθωση περίπου 
εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμερισμάτων.  

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να φροντίσει για την θέρμανση των 
διαμερισμάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. 

 
Οι ανάδοχοι πρέπει να συμμορφώνονται με: 

i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»  
ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-03 – Διορθ.Σφαλμ. στο 
ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου 
θέρμανσης». 
iii) Την Κ.Υ.Α. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β΄/2007 – “Εναρμόνιση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕK”. 
iv) Την K.Y.A. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χορήγηση 
αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε 
πρατηριούχους υγρών καυσίμων.» (Αφορά μόνο τις μεταφορές πετρελαίου 
θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα) 
v) Την Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός 
Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: 
· Άρθρο 286: «Επιτρεπόμενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα 
διανομής πετρελαίου θέρμανσης.» 
· Άρθρο 291: «Υποχρέωση ύπαρξης ογκομετρητών στα βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου θέρμανσης.» 

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι 
διατάξεις της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 όπως ισχύει και τα 
αναφερόμενα στη «Διαδικασία παράδοσης καυσίμων» (Κεφάλαιο26: 
«Καύσιμα (Στερεά-Υγρά-Αέρια)). Ειδικά για τα συνεργαζόμενα ιδιόκτητα 
πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι 
διατάξεις του κεφαλαίου 82 «τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση 
υγρών καυσίμων» της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009. 
 
 
 

 

Η Συντάξασα 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Υποστήριξης και Ένταξης 

Μεταναστών και Προσφύγων 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης                      
Κοινωνικής Προστασίας 

και Δημόσιας Υγείας 
 
 
 

 
Αικατερίνη Καρπέτη 

 
 
 

 
Βιργινία Πολίτη 

 
 

 
 

Συμέλα Σπυρίδου 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ΜΕΡΟΣ Δ' 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
(Υγρών Καυσίμων) 

 
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός δαπάνης της δημοπρατούμενης 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28.660,12€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

Προσφερόμενη τιμή: Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, στη μέση 
λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Θεσσαλονίκης, του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων  του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% 
(άρθρο 63 του Ν.4257/2014).  

Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση του πετρελαίου 
θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του εντολέα από 
την υπογραφή της σύμβασης, σε ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, στα διαμερίσματα όποια και εάν υπάρξουν, εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με φροντίδα και έξοδα του 
προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας (τηλεφωνικής ή γραπτής) από την 
εκάστοτε υπηρεσία. 

Η παράδοση θα γίνεται εντός το πολύ σαράντα οχτώ (48) ωρών από 
την παραγγελία. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση στο χώρο που θα του 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 
που τυχόν προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι 
της παράδοσης αυτού. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της 
ποσότητας που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η 
απορρόφηση της ποσότητας εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες των 
διαμερισμάτων. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου της 
ποσότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Υπηρεσίας. 
          Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη του 
υπ' αριθμ. 364110/29-12-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007954966)  ενεργού 
συμφωνητικού. 
         Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα 
υπογραφής και πρωτοκόλλησής της και μέχρι τις 31/12/2021  µε την 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης εφόσον υπάρχει συμβατικό υπόλοιπο 
και εφόσον επίσης δοθεί παράταση – συνέχισης της χρηματοδότησης του 
προγράμματος και μετά την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του 
συμβαλλόμενου. 

Οι συμμετέχοντες στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια/τις άδειες 
λειτουργίας του πρατηρίου/των πρατηρίων που διαθέτουν. Ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης δε δεσμεύεται για τις ποσότητες καυσίμων που θα 
καταναλώνει ανά πρατήριο. Ο ανάδοχος όμως δεσμεύεται να τροφοδοτεί 
αδιάλειπτα το Δήμο με καύσιμα από όλα τα πρατήρια που δήλωσε αρχικά 
και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τις συμβατικές τιμές. 



 

 

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά 
και προϋποθέτει την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του. 
Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται με δελτίο αποστολής, δελτίο 
αποστολής – τιμολόγιο. Τα τιμολόγια του προμηθευτή θα πρέπει να έχουν 
ημερομηνία έκδοσης την ημέρα της παράδοσής τους. Η παράδοση των 
τιμολογίων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και 
στον χώρο όπου αυτή θα υποδείξει. Τα τιμολόγια να είναι απολύτως 
διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, 
διότι δημιουργείται λογιστικό πρόβλημα στην Υπηρεσία. Η μη τήρηση των 
όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης. 
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