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Τεχνική Υπηρεσία 

Τμήμα Μελετών 

Ημερομηνία:  24/05/2022  

Αρ. Πρωτ: 2051    

Αρ. Μελέτης:  02/2022 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  57.165,79  € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι πόροι 

Κωδικός αριθμός είδους - CPV:   

Γενικός Κωδικός:  09100000-0 «Καύσιμα» 

09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» 

09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» 

09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» 

09133000-0 «Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)» 

 

Θέμα: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς» 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο  

    Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022 με ανοικτή διαδικασία. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 

για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 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. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 

έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
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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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 

εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 

Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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 
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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. 

 Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΚ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για 

την εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«22REQ010612956». 

 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 174/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Τ5ΟΡΘ2-8ΡΣ). 

 Την με αριθμό 106
η
/2022 και ΑΔΑ: ΩΧΛΦΟΡΘ2-ΦΑ1 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με θέμα: Έγκριση της μελέτης 

και των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022» και 

ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών 

 

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό μέσω ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μέσω ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής αναφοράς 

του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των ειδών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι και πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη αυτής της προμήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται: 

1. Η σύμβαση μεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.  

2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

3. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Το Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης. 

6. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

7. Το έντυπο Προσφοράς όπως έχει συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5ο: Σύμβαση 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση, 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

                α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από  το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

                β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

                γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

                δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

 

Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο  ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4 % επί του 

προϋπολογισθέντος ποσού καυσίμων για την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος, προ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης 

της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
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Άρθρο 7ο: Χρόνος Παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά τμηματικά όποτε του ζητηθεί από την επομένη της υπογραφής της 

σύμβασης και έως την λήξη της. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί 

τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της 

παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης 

των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 

και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες - Κυρώσεις 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα καύσιμα που του 

παραγγέλθηκαν ή θα παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η υπηρεσία μπορεί να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο 

εμπόριο οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελευθέρου εμπορίου, καθώς 

και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται 

σε βάρος του με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα υποστεί από την κίνηση της διαδικασίας 

έκπτωσης. 

 

Άρθρο 9ο: Παραλαβή καυσίμων 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από την επιτροπή 

παραλαβής καυσίμων κατά την παραλαβή των υλικών και αφού έχει εκδοθεί το σχετικό παραστατικό. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή και σε χώρο που θα 

ζητείται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). 

Συγκεκριμένα : 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των 

φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής τους, για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης έως την λήξη της, μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με δικαίωμα παράτασης.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει όλων των ειδών τα καύσιμα στον τόπο και στο χρόνο που θα του 

υποδεικνύεται από την κάθε υπηρεσία και να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ώρα που προτίθεται να 

παραδώσει τα προς προμήθεια είδη. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει και να 

παραδώσει άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων στις εγκαταστάσεις, τους χώρους και τα κτίρια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως εξής: 

 Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα παραδίδεται, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, το αργότερο μέχρι 

της μεθεπόμενης ημέρας και ώρα 12:00 προ μεσημβρίας από την ημέρα της έγγραφης εντολής που εκδόθηκε 

μέχρι την 14:00 μμ. Η παράδοση θα γίνεται στους χώρους και στα κτίρια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που θα υποδεικνύονται με 

την σχετική εντολή στον ανάδοχο 

 Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και υγραέριο), λόγω αδυναμίας 

αποθήκευσης των προς προμήθεια ειδών από την αναθέτουσα αρχή, και επειδή ο εφοδιασμός του στόλου των 

αυτοκινήτων - οχημάτων - μηχανημάτων έργου είναι καθημερινός, απαιτείται ο ανάδοχος να φροντίσει να μην 

μετακινείται το κάθε προς εφοδιασμό αυτοκίνητο-όχημα πέραν των 5 (πέντε) χιλιομέτρων από το κεντρικό 

αμαξοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, που εδρεύει στην θέση "Φούρκα" στην Νέα Λεύκη Καστοριάς.  

Επίσης ο εφοδιασμός να γίνεται έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή. Η 

προϋπόθεση αυτή μπορεί να επέλθει με οιονδήποτε σύννομο τρόπο (π.χ. υπόδειξη εφοδιασμού σε σημείο που 

βρίσκεται εντός της ανωτέρω απόστασης από νόμιμη αντλία). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την Επιτροπή 

Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος καυσίμου. 

 

Άρθρο 10ο: Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Η Δ.Ε.Υ.Α. 

Καστοριάς επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.  

Η αξία των καυσίμων θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από το Λογιστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και μετά από 

προηγούμενη θεώρηση για την κανονικότητα της τιμής από το τμήμα Εμπορίου. Η εξόφληση της αξίας των καυσίμων 

θα γίνεται απ’ ευθείας από την Οικονομική Υπηρεσία μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 11ο: Αθέτηση όρων συμφωνίας  

Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση των όρων της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης παρέχει στη ΔΕΥΑΚ 

το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο για την προμήθεια καυσίμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια:  

α) Την απώλεια υπέρ της ΔΕΥΑΚ ολόκληρου του ποσού της κατατιθέμενης εγγύησης.  

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΚ για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική που θα υποστεί από 

τη εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών  

Οι τυχόν διαφορές μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του αναδόχου υπάγονται στα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια Καστοριάς και 

επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 
 

Μεσοποταμία, Ιούνιος 2022  
Συντάχθηκε 

Ο Πρ/νος Τ.Υ 

 

 

Μπέντος Θεόδωρος 

Διπλ. πολιτικός μηχανικός 

 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντης 

 

 

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης 

Διπλ. πολιτικός μηχανικός 
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