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(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τίτλος:

CPV:

1.

«Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑ Βοΐου»

09134200-9: Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09132100-4: Αμόλυβδη
βενζίνη
09211000-1: Λιπαντικά έλαια
και λιπαντικά μέσα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων
της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ
2. Τεχνική Περιγραφή καυσίμων
Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων της ΔΕΥΑ Βοΐου
θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή όπως άλλωστε ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
Α. Πετρέλαιο κίνησης
Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική
νομοθεσία. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :
 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)
 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
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 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)
Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται
στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό
09134200-9, με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
Β. Αμόλυβδη βενζίνη
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το
ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007,
ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων,
αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με
βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που
αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν
σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό
09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη».
Γ. Λιπαντικά
Για την προμήθεια των λιπαντικών πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του κατασκευαστή των
οχημάτων της ΔΕΥΑ Βοΐου και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές , οικονομία στα
καύσιμα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα της ΔΕΥΑ Βοΐου
συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια
λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό.
Πρέπει να καλύπτουν τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Αριθμ.526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ 12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι
κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.
1. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας.
2. Να είναι γνωστού και εύφημου κατασκευαστή.
 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων
SAE 15W/40
ACEA : A3/B3, A3/B4, E2,E4,E6,E7
API: CG-4,CH-4, CJ4,SL
 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων
SAE 15W/40
API:SL/CF
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό
09211000-1, με τίτλο "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα".

Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 26.628,01 € (είκοσι έξι χιλιάδων και εξακοσίων είκοσι
οκτώ ευρώ και ενός εκατοστού) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. του
οικονομικού έτους 2021 οι οποίοι συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κ.Α.
64.00
25.04
54.00.29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
20.000,00€
1.500,00€
205.000,00€

Η εν λόγω προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
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Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης. Η πληρωμή της εργασίας θα γίνει
από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Βοΐου και συγκεκριμένα στον κωδικό 64.00 «Έξοδα μετακίνησης» υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00 Ευρώ, στον κωδικό 25.04 «Λοιπά καύσιμα – Λιπαντικά» υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00 ευρώ και στον κωδικό ΚΑ 54.00.29 "ΦΠΑ Εξόδων" όπου υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση 205.000,00 €.
Συγκεντρωτικά, οι ανάγκες είναι:

Α/Α

Είδος

Α.Τ.

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

1

Βενζίνη αμόλυβδη

Α.Τ.1

lit

7.000,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

Α.Τ.2

lit

10.950,00

3

Λιπαντικά

Α.Τ.3

lit

200,00

Νεάπολη, 26/02/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΑΔΑ: 6ΒΙΛΩ97-16Κ

ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ
Ταχ. Δ/νση:

Δημαρχείο Νεάπολης
Νεάπολη Βοΐου
Τ.Κ. 50001

Τηλέφωνο:
Email:

2468350224
deyaboiou@gmail.com

Αριθ. Μελέτης:
Προϋπ/σμος:

23/2021
26.628,01€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τίτλος:

CPV:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι τιμές των καυσίμων υπολογίζονται βάσει του Αριθ. Πρωτ. : 23883 - 25-02-2021 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 της Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου Αγοράς, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ FUELPRICES). Σύμφωνα με αυτό οι τιμές σε €/λτ, συμπ. ΦΠΑ είναι για την Αμόλυβδη
βενζίνη 95 οκτ. 1,536€/λτ και για το Diesel Κίνησης 1,280€/λτ .
Πίνακας 1: Υπολογισμός τιμών αμόλυβδης βενζίνης, και πετρελαίου κίνησης.
Α/Α
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
μέτρησης
ΤΙΜΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ €/lt
ΣΤΟ Ν. Κοζάνης
(25/02/2021)
(χωρίς ΦΠΑ)
1
Αμόλυβδη βενζίνη σύμφωνα με τις
lit
7.000,00
1,238709677
κρατικές προδιαγραφές
2
Πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με τις
lit
10.950,00
1,032258065
κρατικές προδιαγραφές
Σύνολο:

Δαπάνη
(σε ευρώ)

8.670,97
11.303,23
19.974,19

ΑΔΑ: 6ΒΙΛΩ97-16Κ

ΦΠΑ 24%:

4.793,81

Γενικό Σύνολο:

24.768,00

Πίνακας 2: Υπολογισμός τιμών λιπαντικών πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων
Α/Α
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
μέτρησης
(σε ευρώ)
1
lit
80,00
7,50
Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων
2
lit
120,00
7,50
Λιπαντικά βενζινοκινητήρων

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού
Α/Α
Είδος
Μονάδα
Ποσότητα
μέτρησης
1
Αμόλυβδη βενζίνη σύμφωνα με τις
lit
7.000,00
κρατικές προδιαγραφές
2
Πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με τις
lit
10.950,00
κρατικές προδιαγραφές
3
lit
80,00
Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων
4
lit
120,00
Λιπαντικά βενζινοκινητήρων

Δαπάνη
(σε ευρώ)
600,00
900,00

Σύνολο:

1.500,00

ΦΠΑ 24%:

360,00

Γενικό Σύνολο:

1.860,00

Τιμή Μονάδας
(σε ευρώ)

Δαπάνη
(σε ευρώ)

1,238709677

8.670,97

1,032258065

11.303,23

7,50

600,00

7,50

900,00

Σύνολο:

21.474,20

ΦΠΑ 24%:

5.153,81

Γενικό Σύνολο:

26.628,01

Η τιμολόγηση στα καύσιμα δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης αλλά επί της μέσης τιμής
λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει η
επιχείρηση.

Νεάπολη, 26/02/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νεάπολη, 26/02/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΚΑΡΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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3.

«Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες της
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων της ΔΕΥΑ Βοΐου θα
είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Α.Τ.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το
ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007,
ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη
βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super
ή νερό ή πετρέλαιο.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που
αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν
σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμών».
Τιμή ανά λίτρο
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ένα ευρώ και πεντακόσια τριάντα έξι λεπτά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,536€/λτ

ΑΔΑ: 6ΒΙΛΩ97-16Κ

Α.Τ.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία έχει
προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :


460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)



514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)



316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)



94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)



355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)



291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη
13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09134200-9, με
τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
Τιμή ανά λίτρο
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ένα ευρώ και διακόσια ογδόντα λεπτά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,280 €/λτ
Α.Τ.3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Προμήθεια λιπαντικών για τους κινητήρες των αυτοκινήτων (πετρελαίου και αμόλυβδης βενζίνης).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Για την προμήθεια των λιπαντικών πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του κατασκευαστή των οχημάτων
της ΔΕΥΑ Βοΐου και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές , οικονομία στα καύσιμα και αντοχή.
Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα της ΔΕΥΑ Βοΐου συντάχθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχημα
να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. Πρέπει να καλύπτουν τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Αριθμ.526/2004
(ΦΕΚ 630Β/ 12.5.2005) "Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών
εσωτερικής καύσης".
 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων
SAE 15W/40
ACEA : A3/B3, A3/B4, E2,E4,E6,E7
API: CG-4,CH-4, CJ4,SL
 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων
SAE 15W/40
API:SL/CF
Τιμή ανά λίτρο
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: επτά ευρώ και πενήντα εκατοστά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 7,50 €/λτ
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ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ
Ταχ. Δ/νση:

Δημαρχείο Νεάπολης
Νεάπολη Βοΐου
Τ.Κ. 50001

Τηλέφωνο:
Email:

2468350224
deyaboiou@gmail.com

Αριθ. Μελέτης:
Προϋπ/σμος:

23/2021
26.628,01€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τίτλος:

CPV:

4.

«Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑ Βοΐου»

09134200-9: Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09132100-4: Αμόλυβδη
βενζίνη
09211000-1: Λιπαντικά έλαια
και λιπαντικά μέσα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Η συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βοΐου.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 21.474,20 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της
ΔΕΥΑ Βοϊου οικονομικού έτους 2021.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
i.
Του νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 τ. Α΄/2016 και των
τροποποιήσεων αυτού (Άρθρο 33 του 4608/19 (ΦΕΚ 66/25.04.2019 τεύχος Α΄), άρθρο 56 του
4609/19 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α΄ και άρθρα 43,44,45 του 4605/2019 (ΦΕΚ 5201.04.2019
τεύχος Α').
ii.
Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αυτές
συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του νόμου 3731/08.
iii.
Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 Φ.Ε.Κ. 191 Α΄ «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
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Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
1. Το Τιμολόγιο της μελέτης και ο προϋπολογισμός της μελέτης.
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Έκθεση.
4. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός
Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 26.628,01ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, βαρύνει τους Κ.Α. 64.00, 25.04 και 54.00.29 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Βοΐου για το
2021.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης.
Άρθρο 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η παραπάνω ανάθεση προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 6ο: Διάρκεια της σύμβασης
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει με καύσιμα και λιπαντικά τα οποία πληρούν όλες τις Ελληνικές
προδιαγραφές τα οχήματα της ΔΕΥΑ Βοΐου
Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για
την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.
Άρθρο 9ο: 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.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η δαπάνη καθορίζεται σε 26.628,01ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα
ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου που
θα αναφέρετε η ποσότητα και το είδος των υλικών.
Σε περίπτωση που δεν προκύψουν οι αναμενόμενες ανάγκες προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και
δεν καλυφθεί το συνολικό ποσό, ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το συνολικό ποσό της
τελικής σύμβασης, παρά μόνο το ανάλογο ποσό των καυσίμων που έχει παραδώσει στην Επιχείρηση.
Η ανωτέρω τιμή 26.628,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη
της σύμβασης ή της εξάντλησης των αποθεμάτων.
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η δαπάνη
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την
ημέρα της δημοπρασίας.
Άρθρο 13ο: Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i)
Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις
προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
ii)
Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
iii)
Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
iv)
Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του
.Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει από την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
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