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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «προμήθεια προπανίου για 
τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής ΣυσσιτίουΔήμου 
Βύρωνα».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε 
σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της 
προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/02/2023 και ώρα 14:30.

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την 
λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο 
οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),

 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και

 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.



2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς)

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς)

4. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές). 

5. Το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

6. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη.
7. Σε περίπτωση εταιρείας Καταστατικό και τελευταίο ΓΕΜΗ για την εκπροσώπηση

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

                                                                                                     
                                                                               Ο Δήμαρχος
                                                                                               
                                                                                 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

           

   
                   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΑΛΕΠΗ ΤΕΡΕΖΑ



ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 
2023

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.870,80 € 

Φ.Π.Α. (24% ) 448,99 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.319,79 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.6473.0001 (Λειτουργικές Δαπάνες 
Αναλώσιμα κ.α. Δομής Συσσιτίου)

CPV 09122100-1 (Αέριο προπάνιο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2023

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τεχνική Έκθεση 

 Τεχνικές Προδιαγραφές

 Προϋπολογισμός

 Συγγραφή υποχρεώσεων

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ελληνική

396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση: Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
Τμήμα: Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων
Αρμόδιος Υπάλληλος: Στόγια Αθανασία
Τηλέφωνο: 2107641702
E-mail: kapi@dimosbyrona.gr



1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φιαλών προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής 
γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.870,80 €  πλέον Φ.Π.Α. 24 % 
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.319,79 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 60.6473.0001 με τίτλο 
<<Λειτουργικές Δαπάνες Αναλώσιμα κ.α. Δομής Συσσιτίου>> του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2023. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV 
09122100-1  με τίτλο << Αέριο προπάνιο >> .

Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και 
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 και 
συγκεκριμένα στον κωδικό 60.6473.0001.



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πρόκειται για σαράντα (40) φιάλες υγραερίου και συγκεκριμένα προπανίου εµφιαλωµένο 
σε φιάλες (κατακόρυφα µεταλλικά δοχεία κυλινδρικής µορφής) καθαρού βάρους 25kg.

Οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφη ηµεροµηνία ελέγχου τους, πλαστική 
τάπα ασφαλείας και ειδική βαλβίδα ασφαλείας. 

Κατά την τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος για εκδορές ή 
διαρροή του υγραερίου. 

Το προσφερόµενο υγραέριο (Προπάνιο) θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο ΦΕΚ Β 1483/2006. Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι µίγµα προπανίου (Π) του 
εµπορίου - υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις εφαρµογές εκείνες, στις 
οποίες το επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πτητικότητα. Το προϊόν περιέχει κυρίως 
προπάνιο και/ή προπένιο.



3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

Περιγραφή 
Προμήθειας

Ποσότητα
 

Τιμή 
μονάδο
ς

Εκτιμώμενη 
αξία Φ.Π.Α.

Συνολικ
ή 
δαπάνη

 1.  Φιάλες Προπανίου  40 τεμάχια  46,77  1.870,80  €  448,99 € 2.319,79  €

ΣΥΝΟΛΑ  1.870,80  €  448,99 € 2.319,79  €

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή και έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε 
απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των 
ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά.



4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια φιαλών προπανίου για τις ανάγκες 
παρασκευής γευμάτων για την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.
Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Βύρωνα και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας 
στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,

5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,

8. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

9. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:



 Το συμφωνητικό

 Η παρούσα μελέτη

 Η απόφαση ανάθεσης

 Η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5ο: Εγγυητικές επιστολές
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προκύψει δεν 
απαιτείται να υποβάλλει εγγυητική επιστολή (παρ. 1β’, άρθρο 72 του Ν.4412/16).

Άρθρο 6ο: Ισχύς σύμβασης
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία υπογραφής του έως τις 31/12/2023.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος παράδοσης
Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό 
προμήθεια είδη σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την εκάστοτε παραγγελία.
Για την εκτέλεση της προμήθειας  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των 
άρθρων 200 – 215. Η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. 
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε 
ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, 
ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από 
την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για 
κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 8ο: Σταθερότητα τιμών
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς 
θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο 
και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 



Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες 
κρατήσεις.

Άρθρο 9ο: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου 
στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εφόσον δεν 
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 10ο: Ζημιές – Ατυχήματα 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 
του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη και 
ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 11ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 12ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον 
εργοδότη.

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας 
που είναι σε ισχύ.



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή 
Αγαθού/ών

Ποσότητ
α 

Τιμή 
μονάδας

Προσφερόμενη 
τιμή Φ.Π.Α. Σύνολο

 1.  Φιάλες 
Προπανίου 

 40 
τεμάχια  .....,.. € .....,.. €            .....,.. €

 ΣΥΝΟΛΑ .....,.. € .....,.. € .....,.. €

Ημερομηνία……………………………………………………………
(σφραγίδα & υπογραφή)
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