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Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών
Ημερομηνία: 22/03/2017
Αρ. Πρωτ: 1103
Αρ. Μελέτης: 3/2017
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 46.135,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κωδικός αριθμός είδους - CPV:
Γενικός Κωδικός: 09100000-0 «Καύσιμα»
09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»
09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»
09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»

Θέμα: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2017»
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Το υπό μελέτη αντικείμενο αφορά την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης
και πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, καθώς και του Βιολογικού καθαρισμού με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Καστοριάς (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) ανά είδος για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το
πετρέλαιο θέρμανσης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και ο συνολικός ενδεικτικός
προϋπολογισμός της προμηθείας είναι 46.135,08 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Μειοδότης θα αναδεικνύεται ο υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Καστοριάς
(βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) για την απλή αμόλυβδη
βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσής αυτών.
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό Κώδικα.
Ο μειοδότης υποχρεούται να διατηρεί πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων στην πόλη της Καστοριάς ή
σε ακτίνα 10 χλμ. από το χώρο των συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από το οποίο (λόγω
έλλειψης αποθηκευτικών δεξαμενών) θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενώ με κατάλληλο όχημα, θα
προμηθεύει τα γραφεία της επιχείρησης (Μεσοποταμία Καστοριάς, Ε.Ε.Λ. Καστοριάς) με πετρέλαιο θέρμανσης.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64 00 00
«Έξοδα κίνησης (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων» και Κ.Α. 64 08 00 «Καύσιμα και
λοιπά υλικά θέρμανσης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2017. Η προμήθεια εντάσσεται στον γενικό κωδικό
CPV: 09100000-0 «Καύσιμα» και στους επιμέρους: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»
και 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
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Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
2. του Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80, τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 4ο: Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη αυτής της προμήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται:
1. Η σύμβαση μεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.
2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
3. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
6. Το έντυπο Προσφοράς όπως έχει συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.

Άρθρο 5ο: Σύμβαση
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση,
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ισχύει για ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με τους ίδιους ακριβώς
όρους της παρούσας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και έπειτα από πλήρη αιτιολογημένη απόφασή
της.

Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισθέντος ποσού καυσίμων για την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος, προ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης
της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
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Άρθρο 7ο: Χρόνος Παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του παραλήπτη με ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή από την υπογραφή της σύμβασης. Οι αναφερόμενες ποσότητες στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχουν έδρα μέσα στα όρια του Δήμου
Καστοριάς, όπως αυτή προκύπτει από το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Ο μειοδότης, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούται να διατηρεί πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων στην
πόλη της Καστοριάς ή σε ακτίνα 10 χλμ. από το χώρο των συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από
το οποίο (λόγω έλλειψης αποθηκευτικών δεξαμενών) θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενώ με
κατάλληλο όχημα, θα προμηθεύει τα γραφεία της επιχείρησης (Μεσοποταμία Καστοριάς, Ε.Ε.Λ. Καστοριάς) με
πετρέλαιο θέρμανσης.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται στο πρατήριο του αναδόχου τμηματικά και για κάθε αυτοκίνητο ή μηχάνημα
ξεχωριστά. Για να γίνει η τροφοδοσία ενός αυτοκινήτου ή μηχανήματος με καύσιμο, ο υπεύθυνος οδηγός θα
προσκομίζει γραπτή εντολή από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η
ημερομηνία παράδοσης, η ποσότητα προς παράδοση σε λίτρα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Ο ανάδοχος
κατά την προσκόμιση στο λογιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς των τιμολογίων για πληρωμή υποχρεούται να
επισυνάπτει και την αντίστοιχη γραπτή εντολή. Το πετρέλαιο κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και
Μηχανήματα που δεν μετακινούνται, η παράδοση θα γίνεται στον τόπο του μηχανήματος παρουσία υπαλλήλου της
Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που θα ελέγχει και θα βεβαιώνει την παραδοθείσα ποσότητα. Αντίστοιχα θα γίνεται και για το
πετρέλαιο θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η παράδοση των καυσίμων θα ενεργείται σε ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών εκτός εκτάκτων περιστάσεων όταν και
θα αποτελεί ανάγκη η τροφοδοσία με καύσιμο.

Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες - Κυρώσεις
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα καύσιμα που του
παραγγέλθηκαν ή θα παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η υπηρεσία μπορεί να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο
εμπόριο οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελευθέρου εμπορίου, καθώς
και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται
σε βάρος του με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα υποστεί από την κίνηση της διαδικασίας
έκπτωσης.

Άρθρο 9ο: Παραλαβή καυσίμων
1. Η διαδικασία παραλαβής των καυσίμων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος (ποσοτικός και ποιοτικός), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση και στον Ν. 4412/2016.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
καυσίμων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των καυσίμων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των καυσίμων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
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παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των καυσίμων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των καυσίμων αυτών, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης και ο προμηθευτής των καυσίμων θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις
προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα καύσιμα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 10ο: Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Η Δ.Ε.Υ.Α.
Καστοριάς επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.
Η αξία των καυσίμων θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από το Λογιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και μετά από
προηγούμενη θεώρηση για την κανονικότητα της τιμής από το τμήμα Εμπορίου. Η εξόφληση της αξίας των καυσίμων
θα γίνεται απ’ ευθείας από την Οικονομική Υπηρεσία μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
ο

Άρθρο 11 : Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση των όρων της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης παρέχει στη ΔΕΥΑΚ
το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο για την προμήθεια καυσίμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια:
α) Την απώλεια υπέρ της ΔΕΥΑΚ ολόκληρου του ποσού της κατατιθέμενης εγγύησης.
β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΚ για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική που θα υποστεί από
τη εκτέλεση της σύμβασης.
ο

Άρθρο 12 : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του αναδόχου υπάγονται στα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια Καστοριάς και
επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Μεσοποταμία, Μάρτιος 2017
Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Τ.Υ

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης

Μπέντος Θεόδωρος
Διπλ. πολιτικός μηχανικός

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Διπλ. πολιτικός μηχανικός
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