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Αρθρο 1
Αντικείµενο της  προµήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια καυσίµων κίνησης για της ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ναυπλιου. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 35.303,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τα εξής είδη και ποσότητες :

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
Βενζίνη αµόλυβδη  95 οκτ. 11.600
Πετρέλαιο κίνησης 11.545
  

Αρθρο 2
Ισχύουσες Διατάξεις 
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα εκτελεσθούν  σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται αναλυτικά 
στη Διακήρυξη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Αρθρο 3
Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση ποιότητας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της προµήθειας όσο αφορά στην 
ποιότητα και προδιαγραφές των καυσίµων όπως αναφέρονται και στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών 
Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίµων αν διαπιστωθεί ασυµφωνία χαρακτηριστικών  ή 
ακόµα και βλάβη των οχηµάτων, η οποία  διαπιστωµένα θα προέλθει από τη κακή ποιότητα 
των καυσίµων, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός µεν να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα 
ακατάλληλου καυσίµου,  αφετέρου δε να    επανορθώσει µε δικές του δαπάνες, κάθε βλάβη ή 
φθορά των οχηµάτων, µηχανηµάτων  κ.λ.π. 
Εάν  ο ανάδοχος  παραµελήσει τα ανωτέρω, καλείται µέσα σε ορισµένη προθεσµία να 
συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούµενες εργασίες 
εκτελούνται από τον φορέα   για λογαριασµό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειµένων 
εγγυήσεων ή των  ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο 



βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου µε απόφαση του Δ.Σ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
που ισχύουν για την είσπραξη των Δηµοτικών εσόδων .

Αρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης  - Ρήτρες 
Για την  υπογραφή της σύµβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε 
το άρθρο 302 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας  και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης . 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των  όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Αρθρο 5
Ισχύς της σύµβασης 
Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προµήθειας 
και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θα έχει διάρκεια ισχύος δώδεκα  (12) µηνών. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει την  υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες ενώ δύναται, 
µετά τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, να αυξοµειώσει τις προϋπολογισθείσες ποσότητες των 
καυσίµων ανάλογα µε τις καταναλώσεις και σε ένα ποσοστό + 20% του κάθε είδους, πάντα 
εντός του ποσού της Σύµβασης.   

Αρθρο 6
Εξοδα – κρατήσεις – εισφορές 
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον φορέα .
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και σε κράτηση 0,07% υπέρ της 
Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) καθώς και  τέλος χαρτοσήµου και 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6% επί της αξίας που προκύπτει από τις ανωτέρω  κρατήσεις και σε όλους 
τους άλλους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα βρίσκονται σε 
ισχύ. 

Αρθρο 7
Παράδοση και παραλαβή καυσίµων 
Τα καύσιµα θα παραδίδονται µε έξοδα και µέριµνα  του αναδόχου προµηθευτή ως ακολούθως: 
Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη σε πρατήριο καυσίµων  που διαθέτει  ή µε το οποίο 
θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προµηθευτής.
Σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ναυπλίου 
του Δήµου Ναυπλίου, δεδοµένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν διαθέτει δεξαµενές αποθήκευσης ή 
βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς των καυσίµων.
Μετά τον ανεφοδιασµό οιουδήποτε οχήµατος µε τον κατάλληλο τύπο καυσίµου, ο 
προµηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής, στο οποίο θα 
αναγράφονται υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον :
α)  Η ηµεροµηνία 
β)  τα στοιχεία του πελάτη 



γ)  ο τύπος καυσίµου
δ)  η ποσότητα καυσίµου 
ε)  η τιµή πώλησης του καυσίµου ανά λίτρο κατά την ως άνω ηµεροµηνία      
στ) ο αριθµός κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήµατος εφόσον πρόκειται για καύσιµα  κίνησης    
ζ)  το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού  του οχήµατος, ο οποίος και θα 
υπογράφει το σχετικό στοιχείο για καύσιµα κίνησης. 
Η παραλαβή των ειδών  γίνεται από την   αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται στη Σύµβαση και το Ν. 4412/2016. 

Αρθρο 8
Πληρωµές 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσκοµίζει για την εκάστοτε προµήθεια  προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 
µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης τα ακόλουθα : 
Αποδεικτικό έγγραφο – σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από τον ίδιο  -  του δελτίου  µέσων 
τιµών λιανικής πώλησης του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπ. Ανάπτυξης    και  
Ανταγωνιστικότητας, που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης πετρελαίου κίνησης  
και βενζίνης.
Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων θα γίνεται µετά την  προσωρινή παραλαβή και τη σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε  τµηµατικής παράδοσης και κατόπιν προσκόµισης του 
σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του  
φορέα της προµήθειας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη παρούσα µελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (είδος 
καυσίµου, ποσότητες κ.λ.π.) και των αποδεικτικών εξοφλήσεων  όλων των υποχρεώσεων του 
προµηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ηµερών  από την ηµεροµηνία λήψης 
(ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα  ή ηµεροµηνία  πρωτοκόλλησης) του 
σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια επιτροπή .

Αρθρο 9 
Χορήγηση προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής 

Αρθρο 10 
Χρόνος παράδοσης 
Η προµήθεια των καυσίµων κίνησης γίνεται αυθηµερόν στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή  
του συνεργαζόµενου µε αυτόν πρατηρίου . 

Ναύπλιο, 10-05-2019

Συντάχθηκε           Θεωρήθηκε  
  
 



     


