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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση  προμήθειας φυσικού αερίου για τις ανάγκες 

θέρμανσης του 2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 37/2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια  

6. Το υπ’ αριθμ.  666/27-01-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006322680 2020-02-21) 

πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου 

7. Την υπ’ αριθμ. 39/2019 ενιαία μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς η οποία αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, 

φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων»  

8. Την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού 

αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων», με 

την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση από την ενιαία μελέτη της 

Ομάδας/Τμήμα 10: με τίτλο «Προμήθεια Φυσικού αερίου για το 2ο 

Νηπιαγωγείο Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας ποσού 1.390,00 ευρώ, σε 

εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 

και την ανάθεση αυτού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 



ΑΔΑ: ΩΓ37Ω6Ι-Μ56



9. Την υπ’ αριθμ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΩΧΛΩ465ΘΙΞ-ΤΜΚ) περί έγκριση της δαπάνης 

και διάθεση της πίστωσης. 

10. Την υπ΄αριθ. 1755/21-02-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την Εταιρία 

Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη εταιρεία Ενέργειας (Φυσικό 

Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας) 

11.  Την υποβληθείσα προσφορά  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου 

για τις ανάγκες θέρμανσης του 2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς», με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τον τιμολογιακή πολιτική  της ως άνω προμήθειας βάση της 

σχετικής προσφοράς, ως ακολούθως:     

Τα τιμολόγια για το Φυσικό Αέριο αποτελούνται από ανταγωνιστικές και 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις, βασίζονται σε κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική η οποία 

εφαρμόζεται σε μηνιαία βάση.  

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις περιλαμβάνουν τη χρέωση προμήθειας ενώ στις 

ρυθμιζόμενες περιλαμβάνονται οι χρεώσεις που αποδίδονται στους Διαχειριστές 

των δικτύων διανομής και μεταφοράς καθώς και οι λοιποί επιβαλλόμενοι από την 

Πολιτεία φόροι και τέλη.  

Συγκεκριμένα η μηνιαία τιμή φυσικού αερίου αποτελείται από τα εξής επιμέρους 

σκέλη:  

 

Χρέωση Προμήθειας + Χρέωση Μεταφοράς + Τέλος Διανομής + Φόροι και 

Τέλη (ΕΦΚ, ΤΑΕ, Ειδικό Τέλος 0,5%, ΦΠΑ).  

 

Η τιμή προμήθειας ανά μήνα βασίζεται στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου 

ως αγαθό από τους Προμηθευτές της, το οποίο είναι μεταβλητό και αναθεωρείται 

σε μηνιαία βάση*.  

Η τιμή μεταφοράς προκύπτει από το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο μεταφοράς (ΦΕΚ 

Β3513/2016), που ο πάροχος,  ως Προμηθευτής αποδίδει στο Διαχειριστή του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), για την χρήση του Δικτύου 

Μεταφοράς σε μηνιαία βάση.  

Το τέλος διανομής είναι ρυθμιζόμενο (ΦΕΚ 444/2017, 3490/2016, Αποφάσεις ΡΑΕ 

Ο-345, Ο-346, Ο-347, Ο-348) και περιλαμβάνει τη χρέωση ενέργειας διανομής η 

οποία αφορά στο αναλογικό σκέλος του κόστους διανομής και επιπλέον τη χρέωση 
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δυναμικότητας, η οποία επιβάλλεται βάσει της συμβολαιοποιημένης ισχύος του 

πελάτη (για την Αττική) ή βάσει του εγκατεστημένου τύπου μετρητή (για τις λοιπές 

περιοχές της Ελλάδας).  

Τέλος, στην τιμή προστίθενται οι παρακάτω επιβαλλόμενοι από την Ελληνική 

Πολιτεία φόροι και τέλη:  

• Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ, Ν.3986/2011): 0,00108 €/kWh για οικιακούς 

πελάτες με χρήση θέρμανσης και 0,005400 €/kWh για λοιπές χρήσεις.  

• Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ, Ν4001/2011 & ΦΕΚ Β’ 2536/2014): 

Επικαιροποιείται σε ετήσια βάση για καταναλώσεις από την 1η Μαίου σύμφωνα με 

την Ετήσια Έκθεση Αναπροσαρμογής ΤΑΕ, η οποία υποβάλλεται από το ΔΕΣΦΑ και 

εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.  

• Ειδικό Τέλος 0,5% (Ν.2093/1992 & Ν.2960/2001): Ισούται με το 0,5% επί του 

συνόλου των χρεώσεων.  

• Φ.Π.Α.: Επί της συνολικής αξίας (πλην του Ειδικού Τέλους 0,5%) επιβάλλεται 

Φ.Π.A. 6%. 

 

* Οι δημοσιευμένες τιμές προμήθειας φυσικού αερίου είναι: 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ TIMH 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) 

Ιαν-19 0,03419 

Φεβ-19 0,03377 

Μαρ-19 0,03277 

Απρ-19 0,03144 

Μαϊ-19 0,02997 

Ιουν-19 0,02991 

Ιουλ-19 0,0299 

Αυγ-19 0,0299 

Σεπτ-19 0,0301 

Οκτ-19 0,03004 

Νοεμ-19 0,02874 
 

Κάνοντας την παραδοχή ότι οι ανάγκες του Νηπιαγωγείου σε ετήσια κατανάλωση 

σε πετρέλαιο θέρμανσης  είναι 2000lit, με βαθμό απόδοσης 90% απαιτούνται 

περίπου 21400 kWh φυσικού αερίου ετησίως, το συνολικό ετήσιο κόστος 

υπολογίζεται περίπου στα 1.390,00€. Στο ποσό θα συμπεριληφθεί και η εγγύηση 

ποσού 150,00€. 

 

Σημείωση: Ο παραπάνω υπολογισμός είναι ενδεικτικός καθώς δεν υπάρχουν 

στοιχεία καταναλώσεων, αποδόσεων, η τιμή φυσικού αερίου όπως 

αναφέρεται παραπάνω είναι κυμαινόμενη μηνιαία και βασίζεται σε 

παραδοχές. 
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Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία  «Εταιρεία 

Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας (Φυσικό 

Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας)» Παροχή και προμήθεια Φυσικού 

Αερίου, με έδρα: Κεντρικό: Λ. Κηφισίας 7 -11523 Αθήνα και ΑΦΜ:997104531 – 

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γεμή:141013101000, τηλ.:2103406000, έναντι 

συνολικής αμοιβής 1.390,00€ 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τις 

λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Αγιάς, και έχει γίνει η σχετική διάθεση πίστωσης. 

Ε. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας καθορίζεται για χρονικό διάστημα ενός 

έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

ΣΤ. Με την έκδοση του λογαριασμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αποστείλει αναλυτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του 

λογαριασμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση όλων των χρεώσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις  κείμενες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

  

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

                                                                        ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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