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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
β) Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται με κατάλληλο βυτίο στα κτίρια
των φορέων υλοποίησης της προμήθειας ήτοι:
Στα κτίρια του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Α΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αγιάς»
Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αγιάς»
που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
σε ποσότητες που θα αναφέρονται εγγράφως.
Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ., με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή,
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και
συγκεκριμένα το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα και μηχανήματα
του Δήμου:
• καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής
του,
• στο χώρο στη θέση «Αγροκήπιο» Δ.Κ. Αγιάς ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, εφ’ όσον το πρατήριό του
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης
των οχημάτων του Δήμου (θέση «Αγροκήπιο» Δ.Κ. Αγιάς), έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, για τους προμηθευτές για την ΟΜΑΔΑ (1) και
(4)
• στο χώρο στη θέση «Δημαρχείο» Τ.Κ. Στομίου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, εφ’ όσον το πρατήριό του
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης
των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών (θέση «Δημαρχείο» Τ.Κ. Στομίου), έγκαιρα
και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, για τους προμηθευτές
για την ΟΜΑΔΑ (2) και (5).), όπως αυτές προσδιορίζονται στην διακήρυξη.
Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή.
γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγιάς και
την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
δ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 313.815,16€,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
γ) Του Ν. 2286/1995
δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών,
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και
πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο επί τοις εκατό) επί της
συνολικής συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Έκπτωση – Πληρωμές
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσης του είδους είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει και με την
προσφερόμενη τιμή για κάθε είδους λιπαντικού.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των
καυσίμων και των λιπαντικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών.
Επειδή η παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις
προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την
παράδοση του είδους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υπογραφή σύμβασης – Παραλαβή προμήθειας
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση με τις
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί
μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν
ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη
των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με
απόφασή της η οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο
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Χρόνος – Τρόπος παράδοσης
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών
από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της
κάθε ποσότητας καυσίμου και λιπαντικού.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του κάθε
φορέα. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που
ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
Ο κάθε φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του
Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Έκπτωση αναδόχου
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του κάθε φορέα ή σε
ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από
υπαιτιότητα του φορέα, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν
δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προβλεπόμενης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. με συνέπεια
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Υποβολή προσφορών
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου ή λιπαντικού. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου και λιπαντικού για ολόκληρη την ποσότητα που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και
οι προσφορές που αναφέρονται για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως
αυτές προσδιορίζονται στην με αριθμό 35/2015 μελέτη στο Τεύχος ενδεικτικού Π/Υ που
συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Σε
κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην
ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίμου.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
είτε σε μία είτε σε περισσότερες ομάδες όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
παράγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Προδιαγραφές
Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών στην με αριθμό 35/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αγιάς.
Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις
σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά
ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ..
Αγιά, 16/12/2015
Θεωρήθηκε
Μ.Ε. Δημάρχου
Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάχθηκε

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τοπ/φος Μηχ/κος

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Πολιτικός Μηχ/κος
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