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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης, σήμερα την 29 Οκτωβρίου 2014, μεταξύ του κ.
ΜΑΡΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δημάρχου Πύλης και του Κατσιάκου Ευθύμιου του Χρήστου κατοίκου Φήκης
Τρικάλων & ΑΔΤ: Ν – 823580, ο οποίος εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ
ΕΥΘ. – ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε. με έδρα το 6ο χλμ. Τρικάλων - Παραποτάμου και ΑΦΜ: 084263719
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005».
 Του άρθρου 158 παρ. 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α
114/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτ/σης – ΕΚΠΟΤΑ» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/01-02-1995 τεύχος Α΄) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων.
 Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 12 – 12 – 2012 (ΦΕΚ Α΄ 240), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία προμηθευτών – χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β.
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ.
φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {ΕΚΠΟΤΑ – αρ. 11389/8-3-1993 απόφαση Υπ.
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27-1-99 (ΦΕΚ Β΄ 92/10-2-1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
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τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β΄ 448/07-04-2005) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ Β΄ 1240/19-07-2007), περί εξαιρέσεως
προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση
γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
ης

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L 395) και την
ης

οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
ης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/02-10-2002), περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 138/05-06-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 Της Υ.Α. 9814/17-5-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1222/20-05-2013) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
2. Την 57/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για την έγκριση διενέργειας της Προμήθειας υγρών
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
3. Την εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης των 193.806,18€ (με Φ.Π.Α.) στον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. :
10-6643.001, 10-6641.001, 20-6641.001 και 30-6641.001) οικ. Έτους 2014.
4. Την 30/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και οι
τεχνικές προδιαγραφές.
5. Την 23/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση των 193.806,18€.
6. Την 5364/6-3-2014 Περίληψη Διακήρυξης Δημάρχου.
7. Την 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την
εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
8. Την Νο GRH117998 εγγυητική επιστολή με ημερομηνία έκδοσης 27/10/2014, ποσού 15.756,60€ της τράπεζας
ALPHA BANK.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εταιρία ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘ. – ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε., που
ανακηρύχθηκε βάσει της αριθμ. 134/2014 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης και
η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» προϋπολογισμού 157.566,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 36.240,18€,
συνολικού συνεπώς ποσού 193.806,18€, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προμήθεια υλικά από τον «Ανάδοχο» αφορούν:
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε

Τιμή ανά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

λίτρα

λίτρο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ
1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

26.000

1,029

26.754,00 €

2.

Πετρέλαιο κίνησης

90.000

1,110

99.900,00 €

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

23.000

1,344

30.912,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

157.566,00 €
36.240,18 €
193.806,18 €

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα του Δήμου Πύλης.
2. Η συμβατική αμοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του «Αναδόχου» και συνίσταται στο
χρηματικό ποσό των 157.566,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαμβάνεται τμηματικά
κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
4. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη κλπ. βαρύνουν τον
«Ανάδοχο».
5. Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής λόγω αύξησης της τιμής του Φ.Π.Α. βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη, ο «Ανάδοχος» αντικατέστησε την ήδη από εκείνον
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με την υπ’ αριθμ. GRH117998/27-10-2014 της ALPHA BANK
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας πλην του Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού: 15.756,60€.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια από την υπογραφή της
έως και 31-12-2014 ή μέχρι την κάλυψη του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ή μέχρι την
εξάντληση των ποσοτήτων .
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας
σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει
κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται μονοσήμαντα στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά φορέα της παρούσας.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της
Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου που αναφέρονται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον «Ανάδοχο» έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νομικό
πλαίσιο το οποίο την διέπει ορίζει και λαμβανομένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία – έγγραφα του
Διαγωνισμού.
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2. Το δικαίωμα περί μονομερούς λύσεως της συμβάσεως έχει και ο «Ανάδοχος», σε περίπτωση
πληρώσεως των οικείων νομικών και των στο πλαίσιο των διαγωνιστικών τευχών – στοιχείων τιθέμενων
προϋποθέσεων.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα καύσιμα σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία
της μελέτης και την προσφορά.
Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιμα δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτό δεν θα
παραληφθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση του Δ.Σ. το υλικό κριθεί κατάλληλο
και δύναται να παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν διαφορές, η ανάλυση των δειγμάτων που θα ληφθούν θα
γίνεται από το παράρτημα του Γ.Χ. του Κράτους.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάστασή του με
άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28,
29, 34 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Όπως όλα τα έγγραφα – στοιχεία του διαγωνισμού, τα έγγραφα – στοιχεία της προσφοράς του
«Αναδόχου», ήταν συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, έτσι και η παρούσα συντάσσεται στην ελληνική,
ομοίως δε οιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα γίνεται στην ελληνική.
2. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία – έγγραφα
κανένα άλλο έγγραφο, κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές μεταξύ των
συμβαλλομένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων της
σύμβασης.
3. Η συμβατική σχέση των μερών (εφαρμογή – ερμηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και
Κοινοτικό Δίκαιο, τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα
των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δήμαρχος

Για την εταιρία

ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘ. – ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε.

