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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΧΛΑΣ  30 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 121 

Τθλζφωνο 2332350367,50328 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vatantzi@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Bαταντηθ Ακθνά , Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.naoussa.gr 

  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   o ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ    και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων , 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ, και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν ανάπτυξθ και τθ 
ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ , κίνθςθσ 
και λιπαντικϊν με τθ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) για το Διμο Νάουςασ και 
τα Νομικά του πρόςωπα :1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ και 3) τθ 
Πρωτοβάκμια Ενιαία  χολικι  Επιτροπι και 4) τθ Δευτεροβάκμια Ενιαία  χολικι  Επιτροπι.   

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  
αρ.ςυςτιματοσ :39685 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:Δθμαρχίασ  30  Νάουςασ τθλ 2332350367, 2332350328 

 δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL).www.naoussa.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι από ίδιουσ πόρουσ   για το Διμο Νάουςασ και τα 
Νομικά του Ρρόςωπα ,  

Θ δαπάνθ για τθ  ςφμβαςθ  βαρφνει ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017  και του 
αντιςτοιχου ζτουσ 2018    για το : 

 

 

1.ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ  

  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ  2017   

   
ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 

ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

            24%   

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 

02.10.6643 O9135100 25.921,66 0,784   20.322,58 4.877,42 25.200,00 

02.15.6643 Ο9135100 102.863,72 0,784   80.645,16 19.354,84 100.000,00 

  02.35.6643 Ο9135100 822,91 0,784   645,16 154,84 800,00 

  02.45.6643 Ο9135100 1.234,36 0,784   967,74 232,26 1.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 130.842,65 0,784   102.580,64 24.619,36 127.200,00 

                

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.20.6411 Ο9132100 2.964,81 1,171   3.471,79 833,23 4.305,02 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.20.6411 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 157,24 37,74 194,98 

          3.629,03 870,97 4.500,00 

                

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.20.6641 Ο9134200 88.860,54 0,915   81.307,39 19.513,77 100.821,16 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.20.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 7.402,29 1.776,55 9.178,84 

          88.709,68 21.290,32 110.000,00 

                

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.30.6411 Ο9132100 7.936,40 1,171   9.293,53 2.230,45 11.523,98 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6411 
ΠΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ     383,89 92,13 476,02 

          9.677,42 2.322,58 12.000,00 

                

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.30.6641 Ο9134200 72.252,52 0,915   66.111,06 15.866,65 81.977,71 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 7.276,04 1.746,25 9.022,29 

          73.387,10 17.612,90 91.000,00 

                

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.35.6411 Ο9132100 4.797,37 1,171   5.617,72 1.348,25 6.965,97 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6411 
ΠΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ     27,44 6,59 34,03 

          5.645,16 1.354,84 7.000,00 

                

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.35.6641 Ο9134200 9.335,81 0,915   8.542,27 2.050,14 10.592,41 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 328,70 78,89 407,59 

          8.870,97 2.129,03 11.000,00 
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    ΤΝΟΛΟ     292.500,00 70.200,00 362.700,00 

                

 

 

2.ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   Ν.Π.Δ..Δ 

 

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

            24%   

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 

02.15.6643   
02.15.6643.01 O9135100 106.700 0,784   83.652,80 20.076.67 103.729,47 

 ΚΑΤΙΜΑ  
ΚΙΝΘΘ   02.15.6641 09132100 4.188 1,171 4.904,14 1.177,00 6.081,14 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.15.6641 
ΟΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ 

  
247,80 59,47 307,27 

ΤΝΟΛΟ  
    

88.804,74 21.313.14 110.117,88 

 

3. ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

 

4.ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

 

 

Είδοσ προμικειασ KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μον. Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ανκεμίων 
και Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 

   124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 

Είδοσ προμικειασ KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μον. Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ανκεμίων 
και Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 

   124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ κίνθςθσ και λιπαντικϊν για το Διμο 
Νάουςασ και τα Νομικά του Ρρόςωπα. Θ τροφοδοςία των οχθμάτων με καφςιμα κίνθςθσ, κα γίνεται  από 
πρατιρια που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων  του Διμου Νάουςασ. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 

Θ προμικεια καυςίμων - λιπαντικϊν είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 575.736,74 € άνευ ΦΡΑ +  24%,    
Φ.Ρ.Α. : 138.176,82 €,  ΤΝΟΛΟ 713.913,56 € 

Αναλυτικά:   

1. τα καφςιμα κζρμανςθσ  (380.665,44. €   άνευ ΦΡΑ + 24%,Φ.Ρ.Α. 91.359,71€,  ΤΝΟΛΟ   472.025,15 €  

2. τα καφςιμα κίνθςθσ 179.247,90€ άνευ ΦΡΑ +  24% Φ.Ρ.Α 43.019,50 €, ΤΝΟΛΟ 222.267,40 € 

3.για τα λιπαντικά και 15.823,40  € άνευ ΦΡΑ + 24% Φ.Ρ.Α.  3.797,61  €, ΤΝΟΛΟ     19.621,01€) 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV)  και υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα(Νομικά Ρρόςωπα ) και ομάδεσ : 

 

 ΣΜΘΜΑ  1 Για το ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  

09135100 λίτρα 130.842,67 0,784 102.580,64 24.619,36 127.200,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 127.200,00 

2 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ (DIESEL) 

 

09134200 λίτρα 170.448,87 0,915 155,960,72 37.430,57 193.391,29 

3 ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  

09132100 λίτρα 15.698,58 1,171 18.383,04 4.411,93 22.794,97 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 174.343,76 41.842,50 216.186,26 

 ΟΜΑΔΑ 
3 

ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ  Ππωσ θ μελζτθ    15.575,60 3.738,14 19.313,74 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 

 

19.313,74 

ΤΝΟΛΟ 292.500,00 70.200,00 

 

362.700,00 
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ΣΜΘΜΑ  2.ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   Ν.Π.Δ..Δ 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

             24%   

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 
NAOΤΑ 

02.15.6643   
02.15.6643.01 O9135100 65.500 0,784   51.352,00 12.324,48 63.676,48 

2 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ 

02.15.6643   
02.15.6643.01 09135100 41.200 0,784 32.300,80 7.752,19 40.052,99 

3  ΚΑΤΙΜΑ  
ΚΙΝΘΘ   02.15.6641 09132100 4.188 1,171 4.904,14 1.177,00 6.081,14 

4 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.15.6641 

ΟΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ 

  
247,80 59,47 307,27 

 ΤΝΟΛΟ  
    

88.804,74 21.313.14 110.117,88 

 

 ΣΜΘΜΑ 3 .ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

 

ΣΜΘΜΑ 4 ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

ΟΜΑΔΑ  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Ποςότθσ Σιμι/μον. Αξία ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Ανκεμίων και 
Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 

    124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 

ΟΜΑΔΑ Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Ποςότθσ Σιμι/μον. Αξία ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ1 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

ΟΜΑΔΑ2  Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Ανκεμίων και 
Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 
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    Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  μία ι περιςςότερεσ τμιματα και  ομάδεσ  των προσ προμικεια ειδϊν του 
προυπολογιςμοφ . 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ  ομάδων –ςυμβάςεων   που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε  11.  Τα 
κριτιρια για τον προςδιοριςμό των τμθμάτων που ανατίκενται, είναι τα ακόλουκα  

   Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 
τθσ τιμισ  για τθν προμικεια   λιπαντικϊν για το ςφνολο των ειδϊν ανά ομάδα,     ενϊ για τθν προμικεια 
καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ πϊλθςθσ ςτο 
Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12   μινεσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ   VI 
ENIAIA MEΛΕΤΘ -ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 
92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 
τουσ με κλιρωςθ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

    124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 
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του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία 
του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,[ 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ 80/2016 (Αϋ 194) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει  

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..), 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου 
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Τθν με υπ.αρικμό   322/2016  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 
προμθκειϊν. 

Τθν με υπϋαρικμό 373/2016 ςυγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Τθν με υπϋαρικμό  202/2016 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ και 
αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Τθν με υπ.αρικμό  13/2017  απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων . 

Τθν με υπ.αρικμό  455/2016  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για ψιφιςθ προχπολογιςμό  εςόδων –εξόδων 
του Διμου Νάουςασ. 

Οι με αρ. αποφ 106/2017 ,108/2017,110/2017,113/2017,245/2017,246/2017, 248/2017, 90/2017 , 99/2017 
102/2017 δζςμευςθ  πίςτωςθσ . 

τθν υπϋ αρίκμ.:01/2017 μελζτθ  του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Δ.Ναουςασ. για τθ ςχετικι 
προμικεια  και τθν  24/2017  απόφαςθ του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ . 

Τθν υπϋ αρίκμ.: 02/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Α’βακμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

Τθν  υπϋ αρίκμ.: 02/2017   απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Β’βάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ. 

Tθν υπ.’αρικμ. 3488/13-2-2017     μελζτθ του Διμου Νάουςασ  

Τθν με αρ.απόφαςθ   39/2017   Δθμοτικοφ ςυμβουλίου περί ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ. 

Τθν με υπ’αρικμό  3959/17-2-2017  ενιαίασ μελζτθσ  
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Τθν με υπ’αρικμό  37/2017  απόφαςθ Οικονομικισ επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ μελζτθσ και 

διακιρυξθσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 2-5-2017   και ϊρα   17.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 
08-5-2017 θμζρα  Δευτζρα   και ϊρα 10.30 

  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 28-3-2017 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό :39685  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων 
τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

Σοπικι εβδομαδιαία  

1. ΒΕΟΛΑ 

Νομαρχιακζσ θμεριςιεσ  

 2. Θμεριςια Ν.Θμακίασ.   

  3.ΛΑΟΣ     

Οικονομικζσ θμεριςιεσ Εφθμερίδεσ 

4. Ναυτεμπορικι    5.Θμερθςία   

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www. Naoussa.gr  ςτθν διαδρομι : ΠΡΟΚΛΘΕΙ  ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο .  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2017/S 062-117028 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα  Λ ζωσ VIIΛ  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 Θ ενιαία μελζτθ –τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

 τα ζντυπα  οικονομικισ  και τεχνικισ προςφοράσ   

 Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

 τα ςχζδια τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερεισ θμζρεσ(4) πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν,  

 β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο 
από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα 
‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςε ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
(Ραράρτθμα   ΛV  ) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ςε 
ποςοςτό  1%  επί τθσ αξίασ ανευ ΦΡΑ. ¨αναλυτικά για κάκε τμιμα και ομάδα ωσ εξισ: 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ   

ΟΜΑΔΑ 1  ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ   1.026,00 (Χίλια είκοςι ζξι  ευρϊ) 

ΟΜΑΔΑ  2 ΚΑΥΣΛΜΑ ΚΛΝΘΣΘΣ            ΡΟΣΟ   1.743,50 (Χίλια επτακόςια ςαράντα τρία και πενιντα λεπτά) 

ΟΜΑΔΑ 3 ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ                            ΡΟΣΟ      156,00(Εκατό πενιντα ζξι ευρϊ) 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ  

ΟΜΑΔΑ 1  ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ   514,00( πεντακόςια δζκα τζςςερα ευρϊ) 

ΟΜΑΔΑ 2  ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ    323,00 (τρακόςια εικοςι τρία ευρϊ ) 

ΟΜΑΔΑ  3 ΚΑΥΣΛΜΑ ΚΛΝΘΣΘΣ              ΡΟΣΟ   49, 00 ( ςαράντα εννζα ευρϊ ) 

ΟΜΑΔΑ 4ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ                            ΡΟΣΟ      2,50  ( δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά) 

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΙΑΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  Α’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΟΜΑΔΑ  1    ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ            627,00 ( εξακόςια εικοςι επτά ευρϊ) 

ΟΜΑΔΑ 2   ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ     345,00 ( τριακόςια ςαράντα πεντε  ευρϊ  

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΙΑΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΟΜΑΔΑ  1    ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ   627,00 (εξακόςια είκοςι επτά ευρϊ  ) 

ΟΜΑΔΑ 2    ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ΡΟΣΟ   345,00 (τριακόςια ςαράντα πεντε ευρϊ ) 

 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι  120 θμζρεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
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τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και 
όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  



[18] 

 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ . 

 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

[Κριτήρια Επιλογήσ  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) 
ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 τθσ 
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1  .Αν τα κριτιρια επιλογισ ποικίλουν από τμιμα ςε τμιμα ι  
ομάδα  τμθμάτων  πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια 
επιλογισ.Σο ΕΕΕ υπογράφεται ψθφιακά  από όλα τα μζλθ  α) ςτισ περιπτϊςεισ  εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ Ε.Π.Ε. και Προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε  και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ  και ςτισ β) περιπτϊςεισ  
ανωνφμων εταιρειϊν  (Α.Ε.) , τον Διευκφνοντα φμβουλο , κακϊσ και όλα  τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου.(αρκρο 73  Ν. 4412/2016) 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ .Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφ  κοινωνικισ  και επικουρικισ  αςφάλιςθσ Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου 
είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν 
ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του 
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

                                                           
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 

που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 
α)για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  
λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει 
κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και β) με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ για τθν προμικεια   λιπαντικϊν για το ςφνολο των ειδϊν ανά 
ομάδα, 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτα παραρτιματα τθσ  για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 
από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 
ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

[Ηλεκτρονική Διαδικαςία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 
υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα 
τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
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θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου 
pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου 
τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

[υμπληρώνεται για ςυμβάςεισ άνω των ορίων] 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 
και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VΛII). Και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
φμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d
5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.
ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. ΡΑΑΤΘΜΑ IV Eγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Ενιαία μελζτθ  -Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ VI  τθσ 
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61


[23] 

 

προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω 
Ραράρτθμα.  

  Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι αρχείου .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει 
εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Για τθν απόδειξθ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  μζςω του 
ςυςτιματοσ του ΕΣΘΔΘΣ υπεφκυνθ διλωςθ  ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ότι τα είδθ καφςιμα κζρμανςθσ- κίνθςθσ 
και λιπαντικϊν τθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ με αρ.πρωτ.3959/17-2-2017.Επιπλζον  
υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ)  για τα λιπαντικά  ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο . 

Εφόςον, οι απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ για τθν Τεχνικι Ρροςφορά, δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ  

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία. 

Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα 

από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά 

ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

-Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf. 
 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

   Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 
τθσ τιμισ για τθν προμικεια   λιπαντικϊν για το ςφνολο των ειδϊν ανά ομάδα,     ενϊ για τθν προμικεια 
καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ πϊλθςθσ ςτο 
Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία(  ΕΝΣΤΠΑ  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ)  

 

Α. Σιμζσ 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΣΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ] 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει ςτο Ραράρτθμα  VII ΕΝΤΥΡΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ το οποίο κα 
υποβλθκεί επιπρόςκετα  ) ςε μορφι pdf . 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ] 

Για τα προςφερόμενα είδθ καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ  κριτιριο ανάκεςθσ  το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον 
αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 
[αναφζρεται ενδεικτικι τιμι+ για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
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Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ : 

Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο : =0 ,784Σηκή 

αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο : = 0,915 

 Σηκή αλαθνξάο Βελδίλε Ακόιπβδε : = 1,171 

Παξάδεηγκα : Έζησ όηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (αθξηβώο δεηείηαη από ηε 

Γηαθήξπμε) 12% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο. 

ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξώζεη σο ηηκή 

πξνζθνξάο 0,915 – (0,915x 0,12)=0,805€ 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VΛΛ ,που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ  (Ανάλογα τθν 
ομάδα ) που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο    1.3  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  3 
μθνϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .Στο φάκελο Οικονομικισ προςφοράσ επιςυνάπτεται υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν διάρκεια ιςχφσ των προςφορϊν από τον οικονομικό φορζα ψθφιακά υπογεγραμμζνθ. 

 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  3 μθνϊν  από 
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον 
ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  3  μθνϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςφορά θ 
οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Επιςυνάπτεται υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν διάρκεια ιςχφσ των προςφορϊν από τον οικονομικό φορζα ψθφιακά υπογεγραμμζνθ. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 
2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)   δεν  επιτρζπονται  οι  εναλλακτικζσ προςφορζσ,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ για τθν ίδια 
ομάδα. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 



[26] 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν     
8-5-2017  και ϊρα   10.30    

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που 
δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω 
ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το 
οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι  απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ . Κατά των ανωτζρω 
αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι  ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10  θμερϊν   από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 
όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, 
κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων  επιλογισ των παραγράφων 2.2.4  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει 
τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Πλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ κα πρζπει  να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ  και για τα 
πιςτοποιθτικά  αρμόδια δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ κα πρζπει να είναι ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου ςε 
ιςχφ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων+ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του ν. 
4129/2013  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό 
χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

  

[3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία [πκβάζεηο άλσ ησλ 
νξίσλ] 

*υμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ άνω των ορίων:+ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί ι 
ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 
οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147). Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικάμε τθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου 
τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω άρκρο, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ 
απόρριψι τθσ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν 
μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010. 

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ 
αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ 
τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5 
του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά τθν 31θ 
Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΛV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι 
να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο,  

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ 
ςυμβάςεισ  αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  είκοςι χιλιάδων ευρϊ  (ανευ ΦΡΑ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ  Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα. ΛV τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 



[32] 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι   παραλαβι των υλικϊν   για τα λιπαντικά και τμθματικά για  
τα καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ μετά τθν τμθματικι   παραλαβι των υλικϊν  .  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν  επιβάλλεται 
(αρκρο  2  και άρκρο 350  και του Ν.4412/2016  όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)Κράτθςθ 0,10% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

δ) Ειδικά για τθν προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων .  οι κρατιςεισ  υπζρ των 
αςφαλιςτικϊν ταμείων επιβαρφνουν το Διμο  και το Ν.Ρ. , ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου  6 παρ.15 του 
ν.4071/2012.(Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Ρράξθ  58/2013) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 1 % επί του κακαροφ ποςοφ   για τα καφςιμα  και  4%  για τα λιπαντικά. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο  6.4 τθσ παροφςασ . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 
5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά για τα καφςιμα κζρμανςθσ και  κίνθςθσ  
κατόπιν ζγγραφισ ειδοποίθςθσ  από τθν αρμόδια υπθρεςία ενϊ για τα λιπαντικά θ παράδοςθ κα γίνει ςυνολικά 
όλων των υλικϊν.Θ διάρκεια ιςχφοσ των ςυμβάςεων  ορίηεται ςε  12  μινεσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται  ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με μακροςκοπικι εξζταςθ 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 
208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 
5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  για τα καφςιμα κίνθςθσ  ιςχφει θ άμεςθ παραλαβι για τα  οχιματα 
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του Διμου Νάουςασ  και του Ν.Ρ., για τα καφςιμα  κζρμανςθσ εντόσ   5  εργάςιμων θμερϊν ενϊ για τα λιπαντικά 
εντόσ  είκοςι θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α.  

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ   

Θ παροφςα ςφμβαςθ  αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε πετρζλαια κζρμανςθσ ,κίνθςθσ και λιπαντικϊν των 
εγκαταςτάςεων και των αυτοκινιτων του Διμου Νάουςασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια 
πετρελαίου κζρμανςθσ , κίνθςθσ και λιπαντικϊν με τθ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-
2012) για το Διμο Νάουςασ και τα Νομικά του πρόςωπα :1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ 
Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ και 3) τθ ΑϋΒάκμια χολικισ Επιτροπισ και 4) τθ Β’ Βακμια  ςχολικισ Επιτροπισ  

θ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) 

 

Σεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα  

τθν υπϋ αρίκμ.:01/2017 μελζτθ  του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Δ.Ναουςασ. για τθ ςχετικι 
προμικεια  και τθν  24/2017  απόφαςθ του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ . 

Τθν υπϋ αρίκμ.: 02/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Α’βακμιασ Σχολικισ Επιτροπισ 

Τθν  υπϋ αρίκμ.: 02/2017   απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Β’βάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ. 

Tθν υπ.’αρικμ. 3488/13-2-2017     μελζτθ του Διμου Νάουςασ  

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

 

θ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) 

 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ- Θ παροφςα ςφμβαςθ κα ζχει ετιςια ιςχφ. 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ- Χρόνοι παράδοςθσ   

 Θ τροφοδοςία των οχθμάτων με καφςιμα κίνθςθσ, κα γίνεται  από πρατιρια που βρίςκονται εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων  του Διμου Νάουςασ. 

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του διμου  και των Νομικϊν του 
Ρροςϊπων και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Τα λιπαντικά κα παραδοκοφν ςυνολικά ςτο μθχανοςτάςιο του Διμου  και των Νομικϊν του Ρροςϊπων από τον 
προμθκευτι.  
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Για το Διμο Νάουςασ οι εγκαταςτάςεισ του αφοροφν τα κτίρια ςτο διευρθμζνο Διμο Νάουςασ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Νάουςασ –Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ. 

Για το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ οι εγκαταςτάςεισ του , αφοροφν τουσ Ραιδικοφσ 
ςτακμοφσ και  τα Κζντρα Ανοικτισ  Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων του Διευρθμζνου Διμου Νάουςασ. 

Για τθν Ενιαία Σχολικι Επιτροπι  Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  οι εγκαταςτάςεισ αφοροφν τα Δθμοτικά ςχολεία  
των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Νάουςασ –Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ  

Για τθν Ενιαία Σχολικι Επιτροπι  Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  οι εγκαταςτάςεισ αφοροφν τα Γυμνάςια και 
Λφκεια   των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Νάουςασ –Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ  

 

 Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν επιτροπι 
παραλαβισ των προμθκειϊν του εκάςτοτε Ν.Ρ. όπωσ ορίηει θ νομοκεςία. 

 

Ραρατάςεισ Επιτρζπεται θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ το χρόνο λιξθσ  και μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ 
κατόπιν ςυμφωνίασ και των δφο ςυμβαλλομζνων . 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Νάουςασ και των 
αντίςτοιχων Νομικϊν του Ρροςϊπων και κα βαρφνει τουσ οικείουσ Κ.Α. των προχπολογιςμϊν  εξόδων ζτουσ 
2017 και τουσ αντίςτοιχουσ του  2018 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ   Θ προμικεια καυςίμων - λιπαντικϊν είναι ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 574.736,74 € άνευ ΦΡΑ +  24%, Φ.Ρ.Α. : 138.176,82 €,  ΤΝΟΛΟ 713.913,56 € 

Αναλυτικά:   

1. τα καφςιμα κζρμανςθσ  (380.665,44. €   άνευ ΦΡΑ + 24%,Φ.Ρ.Α. 91.359,71€,  ΤΝΟΛΟ   472.025,15 €  

2. τα καφςιμα κίνθςθσ 178.247,90€ άνευ ΦΡΑ +  24% Φ.Ρ.Α 43.019,50 €, ΤΝΟΛΟ 222.267,40 € 

3.για τα λιπαντικά και 15.823,40  € άνευ ΦΡΑ + 24% Φ.Ρ.Α.  3.797,61  €, ΤΝΟΛΟ     19.621,01€) 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει υποβάλλοντασ προςφορά για μία ι για περιςςότερεσ ομάδεσ των 
προσ προμικεια ειδϊν του προχπολογιςμοφ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο άρκρο 1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ . 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ 
προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Για το 

1. ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  

09135100 λίτρα 130.842,67 0,784 102.580,64 24.619,36 127.200,00 
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2.ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   Ν.Π.Δ..Δ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

             24%   

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 

02.15.6643   
02.15.6643.01 O9135100 65.500 0,784   51.352,00 12.324,48 63.676,48 

2 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 

02.15.6643   
02.15.6643.01 09135100 41.200 0,784 32.300,80 7.752,19 40.052,99 

3  ΚΑΤΙΜΑ  
ΚΙΝΘΘ   02.15.6641 09132100 4.188 1,171 4.904,14 1.177,00 6.081,14 

4 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.15.6641 

ΟΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ 

  
247,80 59,47 307,27 

 ΤΝΟΛΟ  
    

88.804,74 21.313.14 110.117,88 

 

3.ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ Α’ΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 127.200,00 

2 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ (DIESEL) 

 

09134200 λίτρα 170.448,87 0,915 155,960,72 37.430,57 193.391,29 

3 ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  

09132100 λίτρα 15.698,58 1,171 18.383,04 4.411,93 22.794,97 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 174.343,76 41.842,50 216.186,26 

 ΟΜΑΔΑ 
3 

ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ  Ππωσ θ μελζτθ    15.575,60 3.738,14 19.313,74 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 

 

19.313,74 

ΤΝΟΛΟ 292.500,00 70.200,00 

 

362.700,00 

ΟΜΑΔΑ  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Ποςότθσ Σιμι/μον. Αξία ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

ΟΜΑΔΑ 2 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Ανκεμίων και 
Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 

    124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 
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4.ΕΝΙΑΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ Β’ΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ   .  

 

 

    Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ  των προσ προμικεια ειδϊν του προυπολογιςμοφ  

Τιμζσ αναφοράσ  Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ  για τθν προμικεια   λιπαντικϊν για το ςφνολο των ειδϊν,     ενϊ για τθν 
προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ 
πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. 
/Μετ. 

Ποςότθσ Σιμι/μον. Αξία ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ1 Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Νάουςασ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 

ΟΜΑΔΑ2  Ρετρζλαιο 
κζρμανςθσ  
Δθμοτικισ 
Ενότθτασ 
Ανκεμίων και 
Ειρθνοφπολθσ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 

    124.000 0,784 97.216,00 23.331,84 120.547,84 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

            

  Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ , κίνθςθσ 
και λιπαντικϊν με τθ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) για το Διμο Νάουςασ και τα 
Νομικά του πρόςωπα :1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ και 3) τθ 
ΑϋΒάκμια Ενιαία  Σχολικι  Επιτροπι και 4) τθ Β’ Βακμια Ενιαία  Σχολικι  Επιτροπι.   

        Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ςτο ΕΘΔΘ  είναι θ  2-5-2017 και ϊρα  17.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,   τθν 
8-5-2017 θμζρα  Δευτζρα   και ϊρα 10.30. 

 

 

     Κριτιριο Ανάκεςθσ 

 

    Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
τιμισ για τθν προμικεια   λιπαντικϊν για το ςφνολο των ειδϊν,     ενϊ για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ 
και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ , όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Θ 
τροφοδοςία των οχθμάτων με καφςιμα κίνθςθσ, κα γίνεται  από πρατιρια που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν 
ορίων  του Διμου Νάουςασ. 

 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ςε 
ποςοςτό  1%  επί τθσ αξίασ ανευ ΦΡΑ. ¨. 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ 
ςυμβάςεισ  αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  είκοςι χιλιάδων ευρϊ  (ανευ ΦΡΑ). 

 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - Πλθμμελισ καταςκευι 

Στθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι τα προςφερόμενα καφςιμα  είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και 
τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κ.λ.π. , 
τα δε λιπαντικά πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ότι καφςιμα & λιπαντικά είναι κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

 Ο διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν 
διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν 
υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του διμου κάκε ποςότθτα καυςίμου ι λιπαντικοφ που 
προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό καυςίμων ι λιπαντικϊν που πρζπει να αντικαταςτακεί 
δεν κα υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 
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 Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου καυςίμου ι λιπαντικοφ και αποςτολισ ςτο 
διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου καυςίμου ι λιπαντικοφ επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό 
εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα του διμου, και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να 
αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε από το ακατάλλθλο προϊόν. Επιπλζον 
κατά τθν κρίςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ωσ 
αποηθμίωςθ προσ το διμο για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

 Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια ακατάλλθλου καυςίμου ι λιπαντικοφ , 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

                                                  Φόροι – Σζλθ - Κρατιςεισ 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, τα λοιπά ζξοδα του διαγωνιςμοφ, αρχικοφ και 
ενδεχόμενα του επαναλθπτικοφ, και τα ζξοδα του ςυμφωνθτικοφ με τα απαραίτθτα αντίγραφα, βαρφνουν τον 
Ανάδοχο. Επίςθσ τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ, 
φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. 

      ΑΡΘΡΟ  10ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςθσ. 

 Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ 
τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων . Ο διμοσ  και τα 
Νομικά του Ρρόςωπα δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα   
δφναται να παρατείνουν  τθν προμικεια καυςίμων – λιπαντικϊν για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ 
νζου μειοδότθ ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει , κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ  ,υπζρβαςθ των ποςοτιτων που 
κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ  ωσ και περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ τουσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το διμο Νάουςασ με τθν 
παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  Θ τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ  ,βενηίνθ 
αμόλυβδθ κα γίνεται  από πρατιρια που βρίςκονται εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων  του Διμου Νάουςασ. 

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του διμου  και των Νομικϊν του 
Ρροςϊπων και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Τα λιπαντικά κα παραδοκοφν ςυνολικά ςτο μθχανοςτάςιο του Διμου από τον προμθκευτι . 

( χϊροσ Βιολογικοφ κακαριςμοφ του Διμου Νάουςασ). 

 

   ΑΡΘΡΟ  11ο 

Προλθπτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 278 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 2 του άρκρου 9 του ν. 
4071/2012 : Για τισ ςυμβάςεισ προμικειασ αγακϊν, εκτζλεςθσ ζργων και παροχισ υπθρεςιϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμματικϊν ςυμβάςεων και των ςυμβάςεων υλοποίθςθσ των διετϊν 
προγραμμάτων δράςθσ των κοινωφελϊν επιχειριςεων, που ςυνάπτουν οι Ο.Τ.Α.. και τα νομικά τουσ πρόςωπα,, 
θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ των οποίων υπερβαίνει το ποςό, χωρίσ Φ.Ρ.Α., των πεντακοςίων χιλιάδων 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051719
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072958
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072958
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072958
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(500.000) ευρϊ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τθ ςφναψι τουσ, ζλεγχοσ νομιμότθτασ από το κακ’ φλθν 
αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παράγραφοσ 7 του 
π.δ. 774/1980, όπωσ ιςχφει. 

 Εάν δεν διενεργθκεί ο εν λόγω προλθπτικόσ ζλεγχοσ, θ ςφμβαςθ που ςυνάπτεται είναι άκυρθ. O ζλεγχοσ 
νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ολοκλθρϊνεται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθ διαβίβαςθ ςε αυτό 
του ςχετικοφ φακζλου. Κατόπιν τοφτου, προκφπτει πωσ θ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κα προκφψει μετά 
τον προλθπτικό ζλεγχο νομιμότθτασ από το κακ’ φλθν αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.  

Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, που πρωτοκολλείται τθν ίδια θμζρα 
ςτο πρωτόκολλο του διμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΙΩΗ : H παροφςα διακιρυξθ  ςυγγράφθκε ςφμφωνα με το πρότυπο τεφχοσ διακθρφξεων τθσ ΕΑΑΔΗΤ και 
διαμορφϊκθκε –προςαρμόςτθκε  όπωσ προβλζπεται , από τθν υπθρεςία μασ .  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο 

                            ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΟ  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ¨ 

 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ: Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο αρχείο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  το 
οποίο κα κατατεκεί ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ prospectus ι καταλόγουσ   για όλα τα 
προςφερόμενα λιπαντικά. Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Ρροςοχι ςτα δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται τιμζσ. 

 

 Ρροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

  

 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ 
ΕΤΑΛΛΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ 

(ΜΑΚΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ Ι ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΕ 

PROSPECTUS 

Α.1 15W-40    

Α.2 20W-50    

Β.1 10W-40    

Β.2 15W-50    

Β.3 5W-40    

Γ.1 80W-90    

Γ.2 75W-90    
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Δ.1 ATF III θ IV    

Ε.1 ISO(TELLUS) 46    

Ε.2 SAE 10W-30 GL    

Ε.3 SAE 15W-40 GL                
(wet brakes) 

   

Ε.4 SAE 10W    

Ε.5 SAE 30W    

Ε.6 ISO 68    

Η.1 NLGI 2    

Θ.1 ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ    

 

 Θμερομθνία        ........../........../..201  

 

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν (prospectus ι 

καταλόγουσ), πρωτότυπα και όχι φωτοτυπίεσ για όλα τα προςφερόμενα λιπαντικά, επίςθμο (με ςφραγίδα και 

υπογραφι) από τθν αντιπροςωπεία ι τον ειςαγωγζα ι το εργοςτάςιο καταςκευισ. Για το κάκε 

προςφερόμενο είδοσ από το προμθκευτι να υπάρχει παραπομπι ςτο δελτίο τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 

προςκόμιςε ςτον παρακάτω πίνακα. Προςοχι ςτα δελτία τεχνικϊν προδιαγραφϊν, να μθν αναγράφονται 

τιμζσ 

 Ρροςφζρων επιχείρθςθ……………………………………………………………….  

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ…………………………..  

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ  ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ 
ΕΤΑΛΛΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ 

(ΜΑΚΑ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ Ι ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΕ 

PROSPECTUS 

Α 10W-40    

Β 75W-90    

Γ ATF III θ IV     

Δ ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ    

 

 

 Θμερομθνία        ........../........../..2017 

 

 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ'- ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

 1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΔΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΔΣΟΥΗ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΩ .................................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, 

παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ................................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 ..........................................................................  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ................................................................................................... ,   νδόο ..................................................... , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ............................... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ), δηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      γηα ηελ     πξνκήζεηα     αληηθεηκέλσλ     κε     

θσδηθνύο 

 ......................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ 

ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5 ) εκέξεο από απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν 

θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην 

ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ...................................................................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη 

ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ  ππ'  αξηζκόλ   ...................................................   γηα 

ΔΤΡΩ .................................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, 

παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) .................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ), γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό 

 .................... ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνύο 

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  Ζξσηθήο Πόιεσο  Νάνπζαο 

θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   ΔΤΡΩ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο από απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν 

θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΩ .............................................  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /2016 

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

 ΟΜΑΓΑ  1  ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ώξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

1. Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο  Γήκαξρνο   Νάνπζαο  ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο   θαη  

2 ν/ε ……………………………., κε Α.Γ.Σ. ……… θαη Α.Φ.Μ. ……….-Γ.Ο.Τ. ……………….,σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηεο…………………………………………… πνπ εδξεύεη  ζηελ ……………., ζηελ νδό ………………   

κε ΑΦΜ ……………….-Γ.Ο.Τ………………………… πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ», 

ζπκθσλνύκε ηα επόκελα,  

 

ιακβάλνληαο ππόςε : 

 

            α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη    Κνηλνηήησλ». 

            β) Σν Νόκν 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ                      
            (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Σελ ππ’ αξηζκ………… ζρεηηθή κειέηε. 
 ε)Σελ ππ’ αξηζκ.   …./   -..2017 ζρεηηθή δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ 16PROC……………..) 

δ) Σελ ππ’ αξηζκ.   ………/20……(ΑΓΑ ………-…)  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   ζύκθσλα κε   
ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη  ε  πξνκήζεηα. ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο  γηα ην Γήκν Νάνπζαο ζηνλ …………………   κε πνζνζηό έθπησζεο ………… ζηελ κέζε 
ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζην  Ννκό Ζκαζίαο,.  

 
Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Νάνπζαο   λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο      ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 127.200,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ. 
 

   

 

             Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη εμήο όξνη: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Διμου Νάουςασ . Θ 
παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Διμου Νάουςασ . 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίνπ από ηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ππεξεζία 
θαη θσδηθό αξηζκό, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κε έθπησζε   …………….ηνηο 
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εθαηό (……%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην Ννκό Ζκαζίαο, ηνπ είδνπο 
θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ 
ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 
ζύκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006 ή όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην 
θνξέα όπσο ηζρύεη θάζε θνξά ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία .  

 

 

         ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

πλνιηθή  δαπάλε 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε 
πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ : ……..,… επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθόηεξα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ Γαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α. 02.10.6643,   02.15.6643,  02.35.6643,   02.45.6643    ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ  εμόδσλ έηνπο 2017 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2018  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

  Xξεκαηνδόηεζε  ιδια ζςοδα  

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

            24%   

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ 

02.10.6643 O9135100 25.921,66 0,784   20.322,58 4.877,42 25.200,00 

02.15.6643 Ο9135100 102.863,72 0,784   80.645,16 19.354,84 100.000,00 

  02.35.6643 Ο9135100 822,91 0,784   645,16 154,84 800,00 

  02.45.6643 Ο9135100 1.234,36 0,784   967,74 232,26 1.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 130.842,65 0,784   102.580,64 24.619,36 127.200,00 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υξόλνο –ηόπνο –ηξόπνο παξάδνζεο 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. Ο Διμοσ δφναται να παρατείνει τθν προμικεια 
καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  

09135100 λίτρα 130.842,67 0,784 102.580,64 24.619,36 127.200,00 
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Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
διμο Νάουςασ με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του διμου και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ν  

  Δγγπήζεηο  
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ δηαθήξπμε ν πξνκεζεπηήο,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή   πνζνύ ……..  , ην νπνίν  αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5 % 
επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνύ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ 
ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο πξνκεζεπηήο εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Δθμοτικοφ  Συμβουλίου   μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Ο Διμοσ Νάουςασ  
διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του 
προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ν 
 

Σξόπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο    

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 

       Σα ηηκνιόγηα ζα εθδίδνληαη κόλνλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο   
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  
ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο πνζνηηθήο – πνηνηηθήο παξαιαβήο από 
ηελ αξκόδηα επηηξνπή, όπσο θάζε θνξά απηή ηζρύεη θαη ύζηεξα από ηνλ έιεγρν ηνπ εληάικαηνο από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία  Δπηηξόπνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Δπίζεο ηνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο 
θξαηήζεηο γηα ην Γεκόζην, εηζθνξέο  θόξνο εηζνδήκαηνο θιπ. θαηά ην ρξόλν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα έμνδα 
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ησλ ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 
ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 
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Xξόλνο εμόθιεζεο:- Ζ εμόθιεζε δύλαηαη λα γίλεη εληόο ηξηάληα   (30) εκεξώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη θαηόπηλ έιεγρνπ από ην Διεγθηηθό ζπλέδξην  

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη  

α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 
πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ    θαη 

β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ θαζώο θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ππάγνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ .Δπίζεο δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξόλνο 
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ( κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ , παξαιαβή ησλ πιηθώλ κε έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     

ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  
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      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

 

  Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο     
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΟΤ  ΚΙΝΗΗ  

ΟΜΑΓΑ  2  ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ    

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ώξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

2. Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο  Γήκαξρνο   Νάνπζαο  ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο   θαη  

2 ν/ε ……………………………., κε Α.Γ.Σ. ……… θαη Α.Φ.Μ. ……….-Γ.Ο.Τ. ……………….,σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηεο…………………………………………… πνπ εδξεύεη  ζηελ ……………., ζηελ νδό ………………   

κε ΑΦΜ ……………….-Γ.Ο.Τ………………………… πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ», 

ζπκθσλνύκε ηα επόκελα,  

ιακβάλνληαο ππόςε : 

            α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη    Κνηλνηήησλ». 

            β) Σν Νόκν 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ                      
            (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
 δ) Σελ ππ’ αξηζκ………… ζρεηηθή κειέηε. 
 ε)Σελ ππ’ αξηζκ.   …./   -..2017 ζρεηηθή δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ 16PROC……………..) 

δ) Σελ ππ’ αξηζκ.   ………/20……(ΑΓΑ ………-…)  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   ζύκθσλα κε   
ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη  ε  πξνκήζεηα. ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο  γηα ην Γήκν Νάνπζαο ζηνλ …………………   κε πνζνζηό έθπησζεο ………… ζηελ κέζε 
ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζηα θαύζηκα θίλεζεο  ζην  Ννκό Ζκαζίαο,.  

 
Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Νάνπζαο   λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα  θαπζίκσλ θίλεζεο       ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 216.186,26  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ. 
 

 

             Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη εμήο όξνη: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Διμου Νάουςασ . 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίνπ από ηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ππεξεζία 
θαη θσδηθό αξηζκό, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κε έθπησζε   …………….ηνηο 
εθαηό (……%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην Ννκό Ηκαζίαο, ηνπ 
είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζύκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006 ή όπσο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην θνξέα όπσο ηζρύεη θάζε θνξά ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία .  

 

         ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

πλνιηθή  δαπάλε 

Η ζπλνιηθή δαπάλε, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε 
πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ : 216.186,26  επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθόηεξα: 
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Ζ Γαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α. 02.20.6411,   02.20.6641,  02.30.6411,   02.30.6641,   

02.35.6411, 02.35.6641    ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  εμόδσλ έηνπο 2017 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2018  ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο.  Xξεκαηνδόηεζε  ιδια ζςοδα  

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

                

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.20.6411 Ο9132100 2.964,81 1,171   3.471,79 833,23 4.305,02 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.20.6641 Ο9134200 88.860,54 0,915   81.307,39 19.513,77 100.821,16 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.30.6411 Ο9132100 7.936,40 1,171   9.293,53 2.230,45 11.523,98 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.30.6641 Ο9134200 72.252,52 0,915   66.111,06 15.866,65 81.977,71 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  02.35.6411 Ο9132100 4.797,37 1,171   5.617,72 1.348,25 6.965,97 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ 02.35.6641 Ο9134200 9.335,81 0,915   8.542,27 2.050,14 10.592,41 

ΤΝΟΛΟ          174.343,76  41.842,50       216.186,26 

 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υξόλνο –ηόπνο –ηξόπνο παξάδνζεο 

 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ .Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του διμου. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο 
των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του 
ςυνόλου των ποςοτιτων, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. Ο Διμοσ δφναται να 
παρατείνει τθν ςφμβαςθ  καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
διμο Νάουςασ με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Τα καφςιμα κίνθςθσ  κα παραδίδονται  τμθματικά ςτα οχιματα   του διμου και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΘΘ (DIESEL) 

 

09134200 λίτρα 170.448,87 0,915 155.960,72 37.430,57 193.391,29 

ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ  

09132100 λίτρα 15.698,58 1,171 18.383,04 4.411,93 22.794,97 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 174.343,76 41.842,50 216.186,26 
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Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

            

 ΑΡΘΡΟ 4ο  

 Εγγυιςεισ  
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Δθμοτικοφ  Συμβουλίου   μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.      

 Ο Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Ο Διμοσ 
Νάουςασ  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

 
  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για 
τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων. 

       Τα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου Νάουςασ   Θ 
πλθρωμι κα γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου  τιμολογίου, με τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου  οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι, όπωσ κάκε 
φορά αυτι ιςχφει και φςτερα από τον ζλεγχο του εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία  Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου. Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ 
κλπ. κατά το χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. Ειδικά για τθν προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων του Διμου Νάουςασ  οι 
κρατιςεισ  υπζρ των αςφαλιςτικϊν ταμείων επιβαρφνουν το Ν.Ρ. , ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου  6 παρ.15 του 
ν.4071/2012.(Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Ρράξθ  58/2013) 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ  και κατόπιν ζλεγχου από το Ελεγκτικό ςυνζδριο  

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 
ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ    και 
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β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  8o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 
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Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

 
Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 

τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

 

 

 

   
  Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ     
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ   

ΟΜΑΓΑ  3 ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ    

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ώξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

3. Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο  Γήκαξρνο   Νάνπζαο  ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο   θαη  

2 ν/ε ……………………………., κε Α.Γ.Σ. ……… θαη Α.Φ.Μ. ……….-Γ.Ο.Τ. ……………….,σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηεο…………………………………………… πνπ εδξεύεη  ζηελ ……………., ζηελ νδό ………………   

κε ΑΦΜ ……………….-Γ.Ο.Τ………………………… πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ», 

ζπκθσλνύκε ηα επόκελα,  

ιακβάλνληαο ππόςε : 

            α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη    Κνηλνηήησλ». 

            β) Σν Νόκν 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ                      
            (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
 δ) Σελ ππ’ αξηζκ………… ζρεηηθή κειέηε. 
 ε)Σελ ππ’ αξηζκ.   …./   -..2017 ζρεηηθή δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ 16PROC……………..) 

δ) Σελ ππ’ αξηζκ.   ………/20……(ΑΓΑ ………-…)  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   ζύκθσλα κε   
ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη  ε  πξνκήζεηα. ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ιηπαληηθώλ   γηα ην Γήκν Νάνπζαο ζηνλ …………………    
 
Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Νάνπζαο   λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα  ιηπαληηθώλ        ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

19.313,74  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ. 
 

 

             Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη εμήο όξνη: 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια λιπαντικϊν  για τισ ανάγκεσ των αυτοκινιτων  του Διμου Νάουςασ . 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίνπ από ηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ππεξεζία 
θαη θσδηθό αξηζκό θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . θαη ζύκθσλα κε ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ε νπνία γηα θαλέλα ιόγν δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη ε νπνία αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ  
………. € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (………. € + ………….. € Φ.Π.Α.), γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη 
πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο.  

 

         ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

πλνιηθή  δαπάλε 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε 
πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ ………………  επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθόηεξα: 

  

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α.1 15W-40 lit 680      

Α.2 20W-50 lit 300   
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Β.1 10W-40 lit 30   

Β.2 15W-50 lit 16   

Β.3 5W-40 lit 16   

Γ.1 80W-90 lit 20   

Γ.2 75W-90 lit 100   

Δ.1 ATF III θ IV lit 40   

Ε.1 ISO(TELLUS) 46 lit 1000   

Ε.2 SAE 10W-30( wet 
breakes) 

lit 400   

Ε.3 SAE 15W-40 GL                
(wet brakes) 

lit 300     

Ε.4 SAE 10W lit 400   

Ε.5 SAE 30W lit 200   

Ε.6 ISO 68 lit 80   

Ε7 ΙSO  32 lit 300   

Η.1 NLGI 2 kg 100   

Θ.1 ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ lit 160   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
€ 

 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Ζ Γαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α. 02.20.6411,   02.20.6641,  02.30.6411,   02.30.6641,   

02.35.6411, 02.35.6641    ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  εμόδσλ έηνπο 2017 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2018  ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο.  Xξεκαηνδόηεζε  ιδια ζςοδα . 

ΕΙΔΘ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΘ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

        ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.20.6411 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 157,24 37,74 194,98 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.20.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 7.402,29 1.776,55 9.178,84 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6411 
ΠΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ     383,89 92,13 476,02 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 7.276,04 1.746,25 9.022,29 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6411 
ΠΡΩΣ Θ 
ΜΕΛΕΤΘ     27,44 6,59 34,03 
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ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6641 ΠΡΩΣ Θ ΜΕΛΕΤΘ 328,70 78,89 407,59 

          15.575,60 3.738,14 19.313,74 

 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υξόλνο –ηόπνο –ηξόπνο παξάδνζεο 

   Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ .Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των  ειδϊν κα γίνει ςυνολικά και   ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ του διμου. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. Ο Διμοσ δφναται να παρατείνει τθν ςφμβαςθ   για 
όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το διμο Νάουςασ με τθν παραγγελκείςα 
ποςότθτα .  

Τα λιπαντικά   κα παραδοκοφν   ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα του υποδείξει  ο Διμοσ  και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον προμθκευτι 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

            

 ΑΡΘΡΟ 4ν  

 Δγγπήζεηο  

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο πξνκεζεπηήο εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Δθμοτικοφ  Συμβουλίου   μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.      

 Ο Πξνκεζεπηήο  ζα εγγπεζεί όηη ε πξνζθεξόκελε πξνκήζεηα  ζα είλαη ζύκθσλα  κε ηε κειέηε  .
 Ο Γήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη 
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ  δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή  

            

             ΑΡΘΡΟ  5ν 
 

Σξόπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο    

 

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  
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Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 

       Σα ηηκνιόγηα ζα εθδίδνληαη κόλνλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο   
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε 
ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο πνζνηηθήο – πνηνηηθήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, 
όπσο θάζε θνξά απηή ηζρύεη θαη ύζηεξα από ηνλ έιεγρν ηνπ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία  Δπηηξόπνπ 
ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Δπίζεο ηνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο γηα ην Γεκόζην, εηζθνξέο  
θόξνο εηζνδήκαηνο θιπ. θαηά ην ρξόλν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ησλ 
ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

 

Xξόλνο εμόθιεζεο:- Ζ εμόθιεζε δύλαηαη λα γίλεη εληόο ηξηάληα   (30) εκεξώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη θαηόπηλ έιεγρνπ από ην Διεγθηηθό ζπλέδξην  

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη  

α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 
πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ    θαη 

β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ θαζώο θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ππάγνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ .Δπίζεο δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξόλνο 
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ( κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ , παξαιαβή ησλ πιηθώλ κε έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o 

                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  8o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 
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Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     

ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

     ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

 

   

  Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο     
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΓΑ  1  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ώξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

4. Η Μαιάθε Αζελά  πξόεδξνο  ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ  

Νάνπζαο  ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο  ηνπ Ν.Π.   θαη  

2 ν/ε ……………………………., κε Α.Γ.Σ. ……… θαη Α.Φ.Μ. ……….-Γ.Ο.Τ. ……………….,σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηεο…………………………………………… πνπ εδξεύεη  ζηελ ……………., ζηελ νδό ………………   

κε ΑΦΜ ……………….-Γ.Ο.Τ………………………… πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ», 

ζπκθσλνύκε ηα επόκελα,  

 

ιακβάλνληαο ππόςε : 

 

            α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη    Κνηλνηήησλ». 

            β) Σν Νόκν 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ                      
            (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Σελ ππ’ αξηζκ………… ζρεηηθή κειέηε. 
 ε)Σελ ππ’ αξηζκ.   …./   -..2017 ζρεηηθή δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ 16PROC……………..) 

δ) Σελ ππ’ αξηζκ.   ………/20……(ΑΓΑ ………-…)  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   ζύκθσλα κε   
ηελ νπνία θαηαθπξώλεηαη  ε  πξνκήζεηα. ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο  γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη  Αιιειεγγύεο Γήκνπ 
Νάνπζαο   ζηνλ …………………   κε πνζνζηό έθπησζεο ………… ζηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζην  Ννκό Ζκαζίαο,.  

 
Πξνθεηκέλνπ  ην Ν.Π.   λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο      ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

63.676,48  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ν.Π γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, 
ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο  

 

   

 

             Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη εμήο όξνη: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Κζντρου Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νάουςασ  . για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίνπ από ηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ππεξεζία 
θαη θσδηθό αξηζκό, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κε έθπησζε   …………….ηνηο 
εθαηό (……%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην Ννκό Ζκαζίαο, ηνπ είδνπο 
θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ 
ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 
ζύκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006 ή όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξκόδην θνξέα 
όπσο ηζρύεη θάζε θνξά ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία .  
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         ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

πλνιηθή  δαπάλε 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε 
πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ : 63.676,48 επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Αλαιπηηθόηεξα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ Γαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α.  02.15.6643,  02.15.6643.01   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

εμόδσλ έηνπο 2017 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2018  ηνπ Ν.Π.. 

  Xξεκαηνδόηεζε  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υξόλνο –ηόπνο –ηξόπνο παξάδνζεο 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ν  

  Δγγπήζεηο  
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ δηαθήξπμε ν πξνκεζεπηήο,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή   πνζνύ ……..  , ην νπνίν  αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5 % 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΝΑΟΤΑ 

09135100 λίτρα 65.500 0,784 51.352,00 12.324,48 63.676,48 
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επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνύ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ 
ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο πξνκεζεπηήο εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ν 
 

Σξόπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο    

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 

       Σα ηηκνιόγηα ζα εθδίδνληαη κόλνλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Ν.Π.   Ζ 
πιεξσκή ζα γίλεηαη, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε ηελ 
έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ  νξηζηηθήο πνζνηηθήο – πνηνηηθήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, όπσο 
θάζε θνξά απηή ηζρύεη θαη ύζηεξα από ηνλ έιεγρν ηνπ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία  Δπηηξόπνπ ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Δπίζεο ηνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο γηα ην Γεκόζην, 
εηζθνξέο  θόξνο εηζνδήκαηνο θιπ. θαηά ην ρξόλν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο 
θαζώο θαη ησλ ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη 
κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

 

 

Xξόλνο εμόθιεζεο:- Ζ εμόθιεζε δύλαηαη λα γίλεη εληόο ηξηάληα   (30) εκεξώλ,  κε βάζε ηα λόκηκα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη θαηόπηλ έιεγρνπ από ην Διεγθηηθό ζπλέδξην  

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη  

α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 
πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ    θαη 

β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ θαζώο θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ππάγνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ .Δπίζεο δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξόλνο 
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ( κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ , παξαιαβή ησλ πιηθώλ κε έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 

                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 
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   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     

ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 
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Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Ζ πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.     ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΓΑ  2  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

τθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

5. Θ Μαλάκθ Ακθνά  πρόεδροσ  του Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου  Νάουςασ  

ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Π.   και  

2 ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Σ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Τ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Τ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κζρμανςθσ  για το Νομικό Ρρόςωπο το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ   ςτον 
…………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτο  Νομό 
Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  πετρελαίου κζρμανςθσ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

40.052,99   ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Ν.Ρ για τισ εγκαταςτάςεισ του, ςτθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ. 

 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΚΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Κζντρου Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νάουςασ  . για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ 

Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό (……%) 
ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα 
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παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία .  

 

 

         ΑΚΟ 2
ο
 

Συνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : 40.052,99  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  Κ.Α.  02.15.6643,  02.15.6643.01   του προχπολογιςμοφ  εξόδων ζτουσ 

2017 και του αντίςτοιχου  2018  του Ν.Ρ.. 

  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι εξζταςθ  και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ 

09135100 λίτρα 41.200 0,784 32.300,84 7.752,19 40.052,99 
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               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

       

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για 
τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων. 

       Τα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Ν.Ρ.   Θ πλθρωμι κα 
γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου  τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου  οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει και 
φςτερα από τον ζλεγχο του εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία  Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Επίςθσ τον 
προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το χρόνο του 
διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά 
πλθρωμισ  και κατόπιν ζλεγχου από το Ελεγκτικό ςυνζδριο  

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 
ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ    και 

β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΤΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
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πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΚΟ 6o 
                               Ρροβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΚΟ  7o 

Διάρκεια Λςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΚΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Τρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 



[72] 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

Θ πρόεδροσ του Ν.Ρ.     ΓΛΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΓΑ  3   

Στθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

               1.Θ Μαλάκθ Ακθνά  πρόεδροσ  του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν 

ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Ρ.   και  

2. ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Τ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Υ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Υ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

               β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
             γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κινθςθσ για το Νομικό Ρρόςωπο το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ   ςτον 
…………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτα καφςιμα κίνθςθσ (αμόλυβδθ βενηίνθ ) ςτο  
Νομό Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  καφςιμου κίνθςθσ        ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  6.081,14   

ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Ν.Ρ . 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ  για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων του Κζντρου 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νάουςασ  . 

Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό 
(……%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν 
θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου 
τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία .  
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         ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

υνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : 6.081,14  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  Κ.Α.  02.15.6641,  του προχπολογιςμοφ  εξόδων ζτουσ 2017 και του 

αντίςτοιχου  2018  του Ν.Ρ..  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Τα καφςιμα κίνθςθσ  κα παραδίδονται  τμθματικά ςτα οχθματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται 
εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  
Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 3 Αμόλυβδθ 
βενηίνθ 

09132100 λίτρα 4.188 1,171 4.904,14 1.177,00 6.081,14 
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 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για 
τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων. 

       Σα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Ν.Π.   Θ πλθρωμι κα 
γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου  τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου  οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει και 
φςτερα από τον ζλεγχο του εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία  Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Επίςθσ τον 
προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το χρόνο του 
διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ειδικά 
για τθν προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων του Ν.Ρ.  οι κρατιςεισ  υπζρ των αςφαλιςτικϊν 
ταμείων επιβαρφνουν το Ν.Ρ. , ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου  6 παρ.15 του ν.4071/2012.(Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Ρράξθ  
58/2013) 

 
 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ  και κατόπιν ζλεγχου από το Ελεγκτικό ςυνζδριο  

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 
ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ    και 

β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Θ πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΓΑ  4   

Στθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

1 .Θ Μαλάκθ Ακθνά  πρόεδροσ  του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν ςτθν 

περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Ρ.   και  

2. ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Τ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Υ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Υ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια   ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

λιπαντικϊν  για το Νομικό Ρρόςωπο το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ   ςτον …………………   
. 

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  λιπαντικϊν         ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  307,27   

ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Ν.Ρ . 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια λιπαντικϊν   για τισ ανάγκεσ των αυτοκινιτων  του Κζντρου Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νάουςασ  . 

         ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

υνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : …………….. ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα: 
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ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΥΡΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ  

ΜΟΝΑΔΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α 10W-40 lit 35   

Β 75W-90 lit 3   

Γ ATF III θ IV  lit 3   

Δ ΑΝΣΙΨΤΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ lit 10   

 ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  Κ.Α.  02.15.6641,  του προχπολογιςμοφ  εξόδων ζτουσ 2017 και του 

αντίςτοιχου  2018  του Ν.Ρ..  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

   Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των λιπαντικϊν  κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ 
και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια λιπαντικϊν  για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των ειδϊν. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  
Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 
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 Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ   των υλικϊν τθσ παροφςθσ   κα γίνεται  μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για 
τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων. 

       Σα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Ν.Π.   Θ πλθρωμι κα 
γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου  τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου  οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει και 
φςτερα από τον ζλεγχο του εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία  Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Επίςθσ τον 
προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το χρόνο του 
διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ  και κατόπιν ζλεγχου από το Ελεγκτικό ςυνζδριο  

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 
ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ    και 

β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

    Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.    
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Θ πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΧΕΔΙΟ - ΤΜΒΑΘ ΠΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΘ 

ΣΘ  ΕΝΙΑΙΑ ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ   

ΟΜΑΔΑ  1 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΝΑΟΤΑ 

τθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

1.Ο επκασ Δθμιτριοσ   πρόεδροσ  τθσ ΕΕ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι 

ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Π.   και  

2 ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Σ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Τ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Τ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κζρμανςθσ  για το Νομικό Ρρόςωπο Ενιαία εχολικι επιτροπι τθσ πρωτοβάκμιασ ςχολικισ Επιτροπισ  για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ    ςτον …………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο 
πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτο  Νομό Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  πετρελαίου κζρμανςθσ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

77.772,80   ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολείων  για τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, 
ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ  

 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων  των ςχολείων τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ. 

Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό 
(……%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν 
θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου 
τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία .  
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         ΑΚΟ 2
ο
 

Συνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : 77.772,80  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  προχπολογιςμο  εξόδων ζτουσ 2017 και του αντίςτοιχου  2018  του 

Ν.Ρ..  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 
ΚΕΜΑΝΣΘΣ  
ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΕΝΟΤΘΤΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 
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Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

Σα τιμολόγια κα εκδίδονται κατά υπθρεςία και είδοσ μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν  Τπθρεςία του Ν.Π. Θ πλθρωμι 
τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν 
και τθν προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν . 

 Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το 
χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ   

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
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απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ο πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΣΗ  ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ   

ΟΜΑΓΑ  2 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

Στθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

 1 .Ο Σεπκασ Δθμιτριοσ   πρόεδροσ  τθσ ΕΣΕ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι 

ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Ρ.   και  

2 ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Τ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Υ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Υ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κζρμανςθσ  για το Νομικό Ρρόςωπο τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ τθσ πρωτοβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ  για 
τθν δθμοτικι ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ    ςτον …………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτο  Νομό Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  πετρελαίου κζρμανςθσ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

42.775,04    ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολείων  για τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, 
ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ. 

 

   

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων  των ςχολείων τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ 

Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Ν.Ρ. και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό (……%) ςτθ 
νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα 
παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία .  
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         ΑΚΟ 2
ο
 

Συνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των :  42.775,04  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 

 
Ζ Γαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ  πξνϋπνινγηζκν  εμόδσλ έηνπο 2017 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2018  

ηνπ Ν.Π..  Xξεκαηνδόηεζε  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υξόλνο –ηόπνο –ηξόπνο παξάδνζεο 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ν  

  Εγγυιςεισ  
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 
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Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

Σα τιμολόγια κα εκδίδονται κατά υπθρεςία και είδοσ μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν  Τπθρεςία του Ν.Π. Θ πλθρωμι 
τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν 
και τθν προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν . 

 Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το 
χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ   

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΣΗ  ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΑΘΜΙΑ  ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ   

ΟΜΑΓΑ  1 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 

τθ Νάουςα ςιμερα τθν   ….. ……………… 201… ……………….  και ϊρα             …….  οι υπογεγραμμζνοι: 

1.Ο ΔΑΓΓΑ ΣΤΛΙΑΝΟ    πρόεδροσ  τθσ ΕΕ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ 

αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Π.   και  

2 ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Σ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Τ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Τ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κζρμανςθσ  για το Νομικό Ρρόςωπο Ενιαία εχολικι επιτροπι τθσ Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ Επιτροπισ  για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ    ςτον …………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο 
πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτο  Νομό Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  πετρελαίου κζρμανςθσ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

77.772,80   ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολείων  για τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, 
ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ  

 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων  των ςχολείων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Νάουςασ. 

Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό 
(……%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν 
θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου 
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τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία .  

 

 

         ΑΚΟ 2
ο
 

Συνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : 77.772,80  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  προχπολογιςμο  εξόδων ζτουσ 2017 και του αντίςτοιχου  2018  του 

Ν.Ρ..  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ  με μακροςκοπικι εξζταςθ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 
ΚΕΜΑΝΣΘΣ  
ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΕΝΟΤΘΤΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

09135100 λίτρα 80.000 0,784 62.720,00 15.052,80 77.772,80 
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ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Τρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

Τα τιμολόγια κα εκδίδονται κατά υπθρεςία και είδοσ μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν  Υπθρεςία του Ν.Ρ. Θ πλθρωμι τθσ 
αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν και τθν 
προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν . 

 Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το 
χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε 
άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά 
πλθρωμισ   

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΤΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     
ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ο πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάουςα ……/     /201  

ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 

ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΣΗ  ΔΝΙΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΑΘΜΙΑ  ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ   

ΟΜΑΓΑ  2 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ώξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

1.Ο ΔΑΓΓΑ ΣΤΛΙΑΝΟ    πρόεδροσ  τθσ ΕΕ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Διμου  Νάουςασ  ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ 

αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ  του Ν.Π.   και  

2 ο/θ ……………………………., με Α.Δ.Σ. ……… και Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Τ. ……………….,ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ…………………………………………… που εδρεφει  ςτθν ……………., ςτθν οδό ………………   με ΑΦΜ ……………….-

Δ.Ο.Τ………………………… που κα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,  

 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

            α) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και    Κοινοτιτων». 

            β) Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν                      
            (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Το ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012 και το το ΦΕΚ Α’ 18  το Ν.4111/2013, το άρκρο 66 του Ν.4257/2014. 
   δ) Τθν υπ’ αρικμ………… ςχετικι μελζτθ. 
 ε)Τθν υπ’ αρικμ.   …./   -..2017 ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 

η) Τθν υπ’ αρικμ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   ςφμφωνα με   
τθν οποία κατακυρϊνεται  θ  προμικεια. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

καυςίμων κζρμανςθσ  για το Νομικό Ρρόςωπο Ενιαία εχολικι επιτροπι τθσ Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ Επιτροπισ  για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ     ςτον …………………   με ποςοςτό ζκπτωςθσ ………… ςτθν μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτο  Νομό Θμακίασ,.  

 
Ρροκειμζνου  το Ν.Ρ.   να προβεί ςτθν προμικεια  πετρελαίου κζρμανςθσ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

42.775,04   ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολείων  για τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, 
ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ. 

 

   

 

             Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων  των ςχολείων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ανκεμίων και Ειρθνοφπολθσ. 
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Θ καταβολι του αντιτίμου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ τιμολογίου από τον προμθκευτι, κατά υπθρεςία και 
κωδικό αρικμό, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου και με ζκπτωςθ   …………….τοισ εκατό (……%) 
ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ςτο Νομό Θμακίασ, του είδουσ καυςίμου τθν θμζρα 
παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ ι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του 
άρκρου 13 του Ν.3438/2006 ι όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία .  

 

 

         ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

υνολικι  δαπάνθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
ανζρχεται ςτο φψοσ των : 42.775,04  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα: 

  

 

 

 
Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον  προχπολογιςμο  εξόδων ζτουσ 2017 και του αντίςτοιχου  2018  του 

Ν.Ρ..  Xρθματοδότθςθ  ιδια ζςοδα  

ΑΡΘΡΟ 3° 

Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ν.Ρ. (άρκρα 208 και 221,   
Ν.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ  διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι εξεταςθ  και καλείται να παραςτεί, εφόςον το 
επικυμεί, ο προμθκευτισ 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Ν.Ρ. Το Ν.Ρ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου. Το Νομικό Ρρόςωπο  δφναται να 
παρατείνει τθν προμικεια καυςίμων για όςο χρόνο χρειαςτεί και μζχρισ αναδείξεωσ νζου μειοδότθ για το επόμενο ζτοσ.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να εφοδιάςει το 
Ν.Ρ. με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων.  

Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του Ν.Ρ. και ςε ποςότθτεσ που κα 
υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

 

               ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Εγγυιςεισ  

Α/Α  Είδοσ 
προμικειασ 

KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ροςότθσ Τιμι/μ
ον. 

Αξία ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΝΑΟΤΑ 

09135100 λίτρα 44.000 0,784 34.496,00 8.279,04 42.775,04 
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Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ,  για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι   ποςοφ ……..  , το οποίο  αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Στθ  παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ  είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε 
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 

  

Το Ν.Ρ. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου  προϊόντοσ  και αποςτολισ 
ςτο Ν.Ρ. του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ  επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα 
του Ν.Ρ., ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . 
Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου    μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει 
ωσ αποηθμίωςθ   για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

   Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια  , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Ο 
Ρρομθκευτισ  κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  . Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα 
δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  5ο 
 

Σρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ    

Σα τιμολόγια κα εκδίδονται κατά υπθρεςία και είδοσ μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν  Τπθρεςία του Ν.Π. Θ πλθρωμι 
τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν 
και τθν προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν . 

 Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ  φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το 
χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Xρόνοσ εξόφλθςθσ:- Θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει εντόσ τριάντα   (30) θμερϊν,  με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ   

 Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται  

α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία που υπάγονται οι προμικειεσ των ΟΣΑ .Επίςθσ δεν προςμετρείται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ 
πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προμθκευτι ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν , 
παραλαβι των υλικϊν με ζκπτωςθ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κλπ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6o 
                               Προβλεπόμενεσ ριτρεσ 

  

   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ 
αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε (Αρκρο 213 Ν.4412/2016).  ΑΡΘΡΟ  7o 

Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει  δϊδεκα  (12)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν …./…./201... 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν 
υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο .. τθσ …../…… διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι 
δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου 
προσ τοφτο οργάνου. 

.     ΑΡΘΡΟ  9o 
                                                  Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Σρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν  

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ 
των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό ουςιαςτικό 
και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που υπζγραψαν 
τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Νάουςασ  και ζνα (1) ζλαβε ο 
προμθκευτισ. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ο πρόεδροσ του Ν.Π.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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