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Άρθρο  1ο 

Αντικείμενο  της  εργολαβίας 

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων,  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  ανάγκες  

κίνησης  των  οχημάτων  και  θέρμανσης  των  εγκαταστάσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.   

 

Άρθρο  2ο 

Στοιχεία  της  εργολαβίας 

Στοιχεία  της  εργολαβίας  είναι: 

Α)  Η  διακήρυξη                                                               Β)  Η  Συγγραφή  υποχρεώσεων   

Γ)  Το  τιμολόγιο  προσφοράς  του  αναδόχου                    Δ)  Ο  προϋπολογισμός  προσφοράς 

 

Άρθρο  3ο 

Προθεσμία  και  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας 

 Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιείται  σταδιακά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  σε  

τόπο  και  χρόνο  που  θα  υποδειχτεί  από  την  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.    

 H  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  και  ισχύος  της  Σύμβασης  ορίζεται  έως  

ένα  έτος  ή  μέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσού  της  Σύμβασης.  Η  σύμβαση  μπορεί  να  παραταθεί  για  

ένα  τρίμηνο  πέραν  του  έτους,  εφόσον  δεν  έχει  εξαντληθεί  το  ποσό  της  Σύμβασης. 

 Λόγω  του  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  δεν  διαθέτει  αποθηκευτικούς  χώρους  για  την  αποθήκευση  των  

καυσίμων,  η  παράδοση  των  καυσίμων  στα  οχήματα  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  από  τον  προμηθευτή  θα  

γίνεται  σε  πρατήριο  δικό  του  ή  συνεργαζόμενο,  εντός  των  ορίων  της  Δ.Ε.  Κατερίνης.  Όσον  

αφορά  το  πετρέλαιο  θέρμανσης,  η  παράδοσή  του  θα  γίνεται  από  βυτίο  του  αναδόχου  στις  

εγκαταστάσεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

Άρθρο  4ο 

Πληρωμές 

 Κάθε  πληρωμή  προς  τον  ανάδοχο  θα  γίνεται  με  την  έκδοση  των  απαραίτητων  

παραστατικών  από  τον  ανάδοχο. 



Άρθρο  5ο 

Τεχνικοί  όροι  και  προδιαγραφές 

A.  Τεχνικές  προδιαγραφές 

  Τα  προς  προμήθεια  καύσιμα  θα  πρέπει  να  πληρούν  τους  παρακάτω  τεχνικούς  όρους  και  

προδιαγραφές  ανά  είδος  καυσίμου. 

 

1.  Αμόλυβδη   βενζίνη   95           οκτανίων 

 Οι  ιδιότητες  της  Αμόλυβδης  Βενζίνης  (Unleaded 95)  το  οποίο  προορίζεται  να  

χρησιμοποιηθεί  στους  διάφορους  τύπους  κινητήρων  βενζίνης,  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  

που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  διατάξεις: 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ.  510/2004  (ΦΕΚ 872Β/2007) 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ.  316/2010  (ΦΕΚ 501Β/2012) 

όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  μέχρι  σήμερα. 

 

2.       Πετρέλαιο   κίνησης 

 Οι  ιδιότητες  του  Πετρελαίου  κίνησης  (Diesel)  το  οποίο  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  

στους  διαφόρους  τύπους  κινητήρων  Diesel,  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  που  

προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  διατάξεις: 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ. 76/2016  (ΦΕΚ 4217/Β/2016). 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ. 316/2010  (ΦΕΚ501Β/29-2-2012) 

όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  μέχρι  σήμερα. 

 

3.  Πετρέλαιο   Θέρμανσης 

Οι  ιδιότητες  του  Πετρελαίου  θέρμανσης,  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  που  

προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  διατάξεις: 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ. 467/2002  (ΦΕΚ 1531/Β/2003) 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ. 468/2002  (ΦΕΚ 1273/Β/2003) 

 Της  απόφασης  του  Α.Χ.Σ. 128/2016  (ΦΕΚ 3958/Β/2016) 

όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  μέχρι  σήμερα. 

  

Άρθρο  6ο 

Περιεχόμενο  των  τιμών 

Το  ύψος  του  τιμήματος  ανά  λίτρο,  (το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  στη  μέση  λιανική  

τιμή  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  κάθε  φορά  από  την  Γενική  Γραμματεία  Εμπορείου  και  

Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας)  θα  παραμείνει  σταθερό  όπως  θα  

ορισθεί  με  την  προσφορά  του  αναδόχου  καθ΄ όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης.   

Στις  προσφερόμενες  τιμές  νοείται  ότι  περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι  δαπάνες  για  την  

εκτέλεση  της  προμήθειας,  καθώς  και  το  όφελος  αυτού.  Στην  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ο  

Φ.Π.Α. 



Άρθρο  7ο 

Ρήτρες 

  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  να  διαθέτει  όλον  τον  

απαραίτητο  εξοπλισμό  και  το  αντίστοιχο  προσωπικό  για  την  άρτια  εκτέλεση  της.  Ο  ανάδοχος  

υποχρεούται  στην  άμεση  διάθεση  και  μεταφορά  καυσίμων  με  δικό  του  ειδικό  όχημα  σε  όλες  τις  

εγκαταστάσεις  της  υπηρεσίας  όποτε  χρειαστεί.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλετε  ποινική  ρήτρα  

ίση  με  το  2%  της  αξίας  όλης  της  προμήθειας  για  κάθε  δεκαήμερο  καθυστέρησης  μέχρι  τις  

πρώτες  30  ημερολογιακές  ημέρες.  Η  ανωτέρω  ρήτρα  παρακρατείτε  προσωρινά  από  τον  αμέσως  

επόμενο  λογαριασμό,  οριστικά  δε  μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Για  τις  επόμενες  

τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  η  ποινική  ρήτρα  είναι  3%  για  κάθε  δεκαήμερο  καθυστέρησης,  

σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  του  προμηθευτή.  Αφού  εξαντληθεί  και  η  δεύτερη  περίοδος  

επιβολής  της  ποινικής  ρήτρας,  η  Δ.Ε.Υ.Α.K.  δικαιούται  να  ακυρώσει  την  σύμβαση  προμήθειας  και  

να  εισπράξει  ολόκληρο  το  ποσό  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης. 

 

Άρθρο  8ο 

Εξαίρεση  επιβολής  κυρώσεων 

   Δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  στον  προμηθευτή, εφόσον  διαπιστωθεί  ανωτέρα  βία,  ένεκα  της  

οποίας  προκαλείται  αδυναμία  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο.  

Η  απόδειξη  της  ανωτέρας  βίας  βαρύνει  τον  προμηθευτή. 

 

Άρθρο  9ο 

Αναθεώρηση  τιμών 

Δεν  προβλέπεται  αναθεώρηση  των  τιμών  προσφοράς 

 

Άρθρο  10ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

Στην  προμήθεια  αυτή  ισχύουν  και  εφαρμόζονται  οι  κάτωθι  διατάξεις: 

1. Οι  διατάξεις  του  N.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  που  αφορούν  την  διεξαγωγή  συνοπτικού  

διαγωνισμού. 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               Κατερίνη  31-03-2022 

                                                                                                 Ο  Συντάξας  

 

Ανθοπούλου  Χρυσούλα                                                    Χαρακλειάς  Ιωάννης 

   Γεν.  Διευθύντρια  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.                                            Τεχνολόγος  Μηχανολόγος                                                        
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