ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

17/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY: 140.000,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:

140.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης: 17/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για την κίνηση
των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σκοπέλου, καθώς και
καυσίμων θέρμανσης για την θέρμανση των κτιρίων των υπηρεσιών του, χρονικής διάρκειας ενός
(1) έτους και έξι (6) μηνών.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 140.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τον τακτικό
προϋπολογισμό έτους 2018, 2019 ,2020 του Δήμου.
 Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπ. Αποφάσεις 1)
467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β΄/2003), 2) 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2003), 3) 469/2002 (ΦΕΚ
1273/Β’/2003, 4) Α2-3391 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009).
 Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπ. Αποφάσεις 1)
355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β΄/2001), 2) 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β΄/2006), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υπ’ αριθ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β΄/2010) και 3) 284/2006/07 (ΦΕΚ
1736/Β΄/2007).
 Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση
ΑΧΣ 510/2004/07 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β΄, 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/Β΄/2004, 3) 354/2000
ΦΕΚ 410/Β’/2001, 4) 94/2012 ΦΕΚ 1507/2012.
Τα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και
σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 19/ 09 /2018
Η Συντάξασα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:

140.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης: 17/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α) Τα υπό προμήθεια είδη συνολικά για το Δήμο Σκοπέλου:
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα)

52.500

1,359 € / lit

71.347,50€

2.

Βενζίνη αμόλυβδη 95
(λίτρα)

16.100

1,568 € / lit

25.244,80 €

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης
(λίτρα)

9.900

0,96 € / lit

9.504,00 €

4.

Λιπαντικά έλαια και
λιπαντικά μέσα (λίτρα &
τεμ.)

6.806,92€
ΣΥΝΟΛΟ:

112.903,22 €

ΦΠΑ 24%:

27.096,78 €

ΔΑΠΑΝΗ:

140.000,00 €

Β) Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική –Τοπική Κοινότητα:

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

1.

Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα)

45.000

1,359€/lit

61.155,00

2.

Βενζίνη αμόλυβδη 95 (λίτρα)

11.000

1,568 €/lit

17.248,00

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης (λίτρα)

5.500

0,96 €/lit

5.280,00

4.

Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά
μέσα (λίτρα & τεμ.)

849

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

5.506,92
ΣΥΝΟΛΟ:

89.189,92

ΦΠΑ 24%:

21.405,58

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

110.595,50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

1.

Λάδι κινητήρα 20W50

50lit

8,50€/lit

425,00 €

2.

Λάδι κινητήρα w 30

20lit

15,00€/lit

300,00 €

3.

Λάδι Νο 10W υδραυλικού

30lit

4,75€/lit

142,50 €

4.

Λάδι πετρελαιοκινητήρα 15W40

30lit

9,00€/lit

270,00€

5.

Λάδι κινητήρα 10W40

30lit

13,00€/lit

390,00€

6.

Λάδι συνθετικό 5-30

15lit

14,00€/lit

210,00€

7.

Βαλβολίνη 80W90

50lit

7,50€/lit

375,00€

8.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 46

50lit

4,50€/lit

225,00€

10.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 68

50 lit

4,50/lit

225,00

11.

Λάδι ΜΞ

20lit

11,00€/lit

220,00€

12.

Παραφλού

50lit

4,00€/lit

200,00€

13.

Αντισκωριακό σπρέι (400ml)

10τεμ.

10,00€/τεμ.

100,00€

14.

Υγρό φρένων

10 τεμ.

15,00€/τεμ.

150,00€

15.

Στουπί ((1/2 kg)

30 τεμ.

4,00€/τεμ.

120,00€

16.

Γράσο λίπανσης με βάση λιθίου

20 kgr

18,00€/kgr.

360,00€

17.

Υγρά μπαταρίας

24 τεμ.

2,50€/τεμ.

60,00€

Adblue

20 συκ.

13,00/10lit

260,00

18.

10 lit.

19.

Aντιψυκτικό υγρό

20 lit

7,00€/lit

140,00

20.

Λάδι 10/40

20 lit

11,00€/lit

220,00

21.

Γράσσο σφαιρικών ρουλεμάν

10kgr

18,00€/kgr

180,00

22.

Λάδι υδραυλικού 25-50

30 lit

13,00€/lit

390,00

23.

Λάδι μηχανής 30-50

30 lit

13,00€/lit

390,00

24.

Λάδι διαφορικού 10w30

20 lit

3,70€/lit

74,00

25.

Λάδι 15/40

10 lit

4,00€/lit

80,00

ΣΥΝΟΛΟ:

5.506,50

ΦΠΑ 24% :

1.321,56

ΔΑΠΑΝΗ:

6.828,06

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η

0,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.828,58

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΗΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

1.

Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα)

3.800

1,359€/lit

5.164,20

2.

Βενζίνη αμόλυβδη 95 (λίτρα)

2.600

1,568€/lit

4.076,80

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης (λίτρα)

2.200

0,96€/lit

2.112,00

4.

Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά
μέσα (λίτρα & τεμ.)

111

800,00
ΣΥΝΟΛΟ:

12.153,00

ΦΠΑ 24% :

2.916,73

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

15.069,73

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

1.

Λάδι κινητήρα 20W50

5lit

8,50€/lit

42,50 €

2.

Λάδι κινητήρα w 30

5lit

15,00€/lit

75,00 €

3.

Λάδι Νο 10W υδραυλικού

5lit

4,75€/lit

23,75 €

4.

Λάδι πετρελαιοκινητήρα 15W40

5lit

9,00€/lit

45,00€

5.

Λάδι κινητήρα 10W40

2lit

13,00€/lit

26,00€

6.

Λάδι συνθετικό 5-30

2lit

14,00€/lit

28,00€

7.

Βαλβολίνη 80W90

5lit

7,50€/lit

37,50€

8.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 46

5lit

4,50€/lit

22,50€

10.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 68

5 lit

4,50/lit

22,50

11.

Λάδι ΜΞ

5lit

11,00€/lit

55,00€

12.

Παραφλού

5lit

4,00€/lit

20,00€

13.

Αντισκωριακό σπρέι (400ml)

3τεμ.

10,00€/τεμ.

30,00€

14.

Υγρό φρένων

2 τεμ.

15,00€/τεμ.

30,00€

15.

Στουπί ((1/2 kg)

5 τεμ.

4,00€/τεμ.

20,00€

16.

Γράσο λίπανσης με βάση λιθίου

2 kgr

18,00€/kgr.

36,00€

17.

Υγρά μπαταρίας

5 τεμ.

2,50€/τεμ.

12,50€

18.

Adblue

2 συκ.

13,00/10lit

26,00

10 lit.
19.

Aντιψυκτικό υγρό

3 lit

7,00€/lit

21,00

20.

Λάδι 10/40

5 lit

11,00€/lit

55,00

21.

Γράσσο σφαιρικών ρουλεμάν

1kgr

18,00€/kgr

18,00

22.

Λάδι υδραυλικού 25-50

5 lit

13,00€/lit

65,00

23.

Λάδι μηχανής 30-50

5 lit

13,00€/lit

65,00

24.

Λάδι διαφορικού 10w30

3 lit

3,70€/lit

11,10

25.

Λάδι 15/40

3 lit

4,00€/lit

12,00

ΣΥΝΟΛΟ:

799,35

ΦΠΑ 24% :

191,84

ΔΑΠΑΝΗ:

991,19

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

0,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

992,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1.

Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα)

3.700

1,359 € / lit

5.028,30

2.

Βενζίνη αμόλυβδη 95 (λίτρα)

2.500

1,568 € / lit

3.920,00

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης (λίτρα)

2.200

0,96 € / lit

2.112,00

4.

Λιπαντικά έλαια και
λιπαντικά μέσα (λίτρα & τεμ.)

79

Α/Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

500,00
ΣΥΝΟΛΟ:

11.560,30

ΦΠΑ 24% :

2.774,47

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

14.334,77

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

1.

Λάδι κινητήρα 20W50

3lit

8,50€/lit

25,50 €

2.

Λάδι κινητήρα w 30

2lit

15,00€/lit

30,00 €

3.

Λάδι Νο 10W υδραυλικού

3lit

4,75€/lit

14,25 €

4.

Λάδι πετρελαιοκινητήρα 15W40

3lit

9,00€/lit

27,00€

5.

Λάδι κινητήρα 10W40

2lit

13,00€/lit

26,00€

6.

Λάδι συνθετικό 5-30

2lit

14,00€/lit

28,00€

7.

Βαλβολίνη 80W90

3lit

7,50€/lit

22,50€

8.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 46

3lit

4,50€/lit

13,50€

10.

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 68

3 lit

4,50/lit

13,50

11.

Λάδι ΜΞ

3lit

11,00€/lit

33,00€

12.

Παραφλού

3lit

4,00€/lit

12,00€

13.

Αντισκωριακό σπρέι (400ml)

3τεμ.

10,00€/τεμ.

30,00€

14.

Υγρό φρένων

1 τεμ.

15,00€/τεμ.

15,00€

15.

Στουπί ((1/2 kg)

2 τεμ.

4,00€/τεμ.

8,00€

16.

Γράσο λίπανσης με βάση λιθίου

2 kgr

18,00€/kgr.

36,00€

17.

Υγρά μπαταρίας

2 τεμ.

2,50€/τεμ.

5,00€

18.

Adblue

1 συκ.

13,00/10lit

13,00

10 lit.
19.

Aντιψυκτικό υγρό

3 lit

7,00€/lit

21,00

20.

Λάδι 10/40

3 lit

11,00€/lit

33,00

21.

Γράσσο σφαιρικών ρουλεμάν

1kgr

18,00€/kgr

18,00

22.

Λάδι υδραυλικού 25-50

2 lit

13,00€/lit

26,00

23.

Λάδι μηχανής 30-50

2 lit

13,00€/lit

26,00

24.

Λάδι διαφορικού 10w30

3 lit

3,70€/lit

11,10

25.

Λάδι 15/40

3 lit

4,00€/lit

12,00

ΣΥΝΟΛΟ:

499,35

ΦΠΑ 24% :

119,84

ΔΑΠΑΝΗ:

619,19

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

0,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

620,00

Οι παραπάνω αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Η
προεκτίμηση των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων και λιπαντικών βασίζεται στις
καταναλώσεις που έλαβαν χώρα το
προηγούμενο έτος σε συνδυασμό με τις
επιτρεπόμενες μέγιστες καταναλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική
Απόφαση 1450/550/1982.
Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών υπολογίστηκαν με βάσει τις μέσες τιμές λιανικής
πώλησης καυσίμων, αυτών που ανακοινώθηκαν με τα αριθμ. 2442/27-04-2018 &
5268/26-09-2018 έγγραφα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων-Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού .
Οι προϋπολογισθείσες ποσότητες ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την
κίνηση των οχημάτων, τις καιρικές συνθήκες , τις περιστάσεις που δημιουργούνται. Δεν
μπορεί να είναι σταθερές τον μήνα. Οι πραγματικές ποσότητες θα καθορίζονται από τις
πραγματικές ανάγκες κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και των
δαπανών , που αναγράφονται ανωτέρω, εφόσον δεν κριθεί σκόπιμο.
Λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων που υπάρχουν μεταξύ των
κοινοτήτων (η έδρα του Δήμου Σκοπέλου απέχει 23χλμ. από την Τοπ. Κοιν. Κλήματος και
34χλμ. από την Δημ. Κοιν. Γλώσσης και η Τοπ. Κοιν. Κλήματος 11χλμ. από τη Δημ. Κοιν.
Γλώσσης) η προμήθεια μπορεί να γίνει από περισσότερα του ενός σημεία.

Σκόπελος, 19/09/2018

Η Συντάξασα

Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας

Ηλίας Παχής
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:

140.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης: 17/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ο
Αντικείμενο προμήθειας.
Σκοπός της «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του
Δήμου Σκοπέλου» είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του παραπάνω
φορέα σε υγρά καύσιμα και ελαιολιπαντικά για την κίνηση και τη σωστή συντήρηση
και λειτουργία των τροχοφόρων οχημάτων, Μ,Ε. και λοιπών μηχανημάτων
(χορτοκοπτικών, αλυσοπριόνων), καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων του, η οποία
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 140.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24%) για διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους.
Για την προμήθεια καυσίμων ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής
τιμής πώλησης εκάστου είδους , όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή
του Δήμου Σκοπέλου, κατά την ημερομηνία παράδοσης αυτών και για την προμήθεια
των ελαιολιπαντικών το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
τρέχουσας τιμής κατά την ημερομηνία παράδοσης αυτών.
Η προσφερόμενη έκπτωση θα παραμένει σταθερή και αμετάβλητη για όλο το χρονικό
διάστημα ισχύς της σύμβασης.
Η προμήθεια προσδιορίζεται χρονικά σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης για κάθε ομάδα της μελέτης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων (όποιο
παρέλθει πρώτο) για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για 4 (τέσσερεις) μήνες χωρίς
τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς αύξηση των συμβατικών
ποσοτήτων και του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, έπειτα από έγκριση του
αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

με αριθμ. 1108437 / 2565 / ΔΟΣ / 2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
του Ν.4555/2018,
την αριθμ. 4608/2018 Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήματος 6,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η δαπάνη των 140.000,00€ θα επιβαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου η
οποία κατανέμεται στα έτη 2018, 2019 και 2020 ως εξής:
1. - Στο τρέχον έτος 2018:
-τριακόσια ευρώ (300,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6641 ,
-χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6643,
-εκατό ευρώ (100,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6641,
-πεντακόσια ευρώ (500,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6643,
-εκατό ευρώ (100,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6644,
-τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6641,
-διακόσια ευρώ (200,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6643,
-χίλια ευρώ (1.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6644,
-χίλια ευρώ (1.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 60-6643,

-εκατό ευρώ (100,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6641 και
-χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6644,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο και δεσμεύεται με την
παρούσα,

2. - στο έτος 2019:
-πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (5.700,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6641 ,
-δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (2.640,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6643,
-δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (2.270,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6641,
-πεντακόσια ευρώ (500,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6643,
-δύο χιλιάδες εκατό σαράντα ευρώ (2.140,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6644,
-πενήντα εννιά χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (59.220,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6641,
-τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6643,
-επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (7.860,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6644,
-χίλια ευρώ (1.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 60-6643,
-δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (2.960,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6641 και
-πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (5.390,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6644,

3. - στο έτος 2020:
-χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6641 ,
-τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 10-6643,
-εξακόσια ευρώ (600,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6641,
-τετρακόσια τριάντα ευρώ (430,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6643,
-εξακόσια ευρώ (600,00€) σε βάρος του ΚΑ 15-6644,
-είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6641,
-διακόσια είκοσι ευρώ (200,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6643,
-τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 20-6644,
-εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00€) σε βάρος του ΚΑ 60-6643,
-εξακόσια ευρώ (600,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6641 και
-τέσσερις χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ (4.110,00€) σε βάρος του ΚΑ 70-6644.

Άρθρο 3 ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα
τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης
αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τεχνική έκθεση.
3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 4 ο
Τρόπος εκτέλεσης
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος.
Άρθρο 5 ο
Σύμβαση- Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο
(άρθρο 105 Ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί
αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης,
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει
και την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης .
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς
του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της
σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από την Αντιδήμαρχο και για τον Ανάδοχο
από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129
του Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β)οι όροι της σύμβασης και γ)
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του
Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως
οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης
Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν
καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο
προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο
για την ερμηνεία των όρων αυτής.
Άρθρο 6 ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% (πέντε τοις
εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως ορίζεται
στις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 72 του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.

διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται στον
προμηθευτή μετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των ειδών και
έπειτα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Άρθρο 7 ο
Αμοιβαίες Υποχρεώσεις
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης (Παράρτημα ΙV), τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσημων κρατικών φορέων, να
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και να είναι κατάλληλα για
την χρήση που προορίζονται.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των καυσίμων για τα οποία έχει ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα
επιλέξει η Υπηρεσία και η δαπάνη θα βαρύνει τον Προμηθευτή.

Άρθρο 8 ο
Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβής - Έκπτωση αναδόχου
1. Χρόνος παράδοσης – παραλαβής:
Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της
σύμβασης και προσδιορίζεται χρονικά για διάρκεια 18 (δέκα οκτώ) μηνών, για κάθε
ομάδα της μελέτης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων (όποιο παρέλθει πρώτο). Η
προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το σύνολο των ειδών .
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα την αντίστοιχη
ποσότητα των καυσίμων, όποτε αυτή ζητείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του φορέα.

2.Τόπος παράδοσης – παραλαβής:
Προκειμένου για τα καύσιμα των οχημάτων, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τον
ανεφοδιασμό τους εντός αδειοδοτημένης εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων η
οποία πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου, δεδομένων των περιορισμών
που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ. 2396/1953 (ΦΕΚ
117 Α’) σχετικά με την απαγόρευση κίνησης των οχημάτων του Δημοσίου εκτός
των ορίων τοπικής αρμοδιότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Δήμος δεν
διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
Τα μηχανήματα έργων θα εφοδιάζονται, εάν υπάρχει σχετική ανάγκη και μετά
από εντολή του φορέα ανάθεσης, από τον ανάδοχο στον τόπο εκτέλεσης του έργου
με κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα το οποίο θα φέρει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
για μεταφορά καυσίμων.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται από τον προμηθευτή στο κτίριο που πρόκειται
να καταναλωθεί κατ’ εντολή του φορέα .

3. Έκπτωση του αναδόχου:
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
του έχουν εφαρμογή οι σχετικές αναφερόμενες διατάξεις στην παρούσα.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους
υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 .
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης, η οποία ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα .
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
του έχουν εφαρμογή οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο Φορέας
ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές
συνέπειες σύμφωνα με τα παραπάνω.
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Στην

περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που τυχόν θα προκληθεί στα οχήματα ή / και τον
μηχανολογικό εξοπλισμό από την χρήση ακατάλληλου καυσίμου.
Άρθρο 9 ο
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Στις περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναμίας παράδοσης καυσίμων από τον προμηθευτή,
στις οποίες ενδεικτικά εντάσσονται και οι απεργίες καθώς και κάθε περιστατικό που
εκφεύγει από τον έλεγχο του, ο ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει
εγγράφως το Φορέα ανάθεσης προκειμένου να γίνεται ο απαιτούμενος
προγραμματισμός των παραγγελιών.
Ο όρος περί ανωτέρας
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

βίας

εφαρμόζεται

ανάλογα

και

για

τον

εντολέα

Άρθρο 10 ο
Τρόπος πληρωμής
Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα συνοδεύεται από το νόμιμο
παραστατικό (δελτίο αποστολής) στο οποίο θα αναγράφεται για τα καύσιμα το
είδος του καυσίμου, η ποσότητα του σε λίτρα και η μέση ισχύουσα από την Δ/νση
Εμπορίου τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης μειωμένη κατά το ποσοστό
έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου και για τα ελαιολιπαντικά , το είδος , την
ποσότητα και την τρέχουσα τιμή μειωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς
του αναδόχου.
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα εκτελείται τμηματικά και θα καταβάλλεται το ποσό
που αντιστοιχεί στα παραδοτέα είδη, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και την
οικονομική του προσφορά για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή
του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής.
Στο ποσό της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, τέλη,
δασμοί, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για

οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την
διάρκεια ισχύος της εντολής.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το
νόμο.
Άρθρο 11 ο
Αυξομείωση προμήθειας
Οι ποσότητες των καυσίμων της παρούσας προμήθειας είναι οι εκτιμώμενες για τις
ανάγκες λειτουργίας των οχημάτων, Μ.Ε. και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου
Σκοπέλου, καθώς και της θέρμανσης των υπηρεσιών του, για διάρκεια δέκα οκτώ (18)
μηνών.
Ο Φορέας μπορεί να παραλάβει ποσότητες μικρότερες των εκτιμώμενων της παρούσας
προμήθειας ή να ζητήσει παραπάνω ποσότητες ανά είδος χωρίς να προκαλείται
υπέρβαση της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης. Επιπλέον η Υπηρεσία μπορεί να
ζητήσει παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί οι ενδεικτικές
ποσότητες και εφόσον δεν προκαλείται αύξηση στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.
Άρθρο 12 ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

Σκόπελος, 19/09/2018

Η Συντάξασα

Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη
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