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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 58.850,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
(24%).
Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη και ποσότητες:
Καύσιμα
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
EXTRA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
3.500
45.000
4.000
1.000

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη.
Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Άρθρο 3
Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας

1.Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των
πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώματος.
2.Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων αν διαπιστωθεί ασυμφωνία
χαρακτηριστικών ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων, η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από
την κακή ποιότητα των καυσίμων, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός μεν να αντικαταστήσει
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κάθε ποσότητα ακατάλληλου καυσίμου, αφετέρου δε να επανορθώσει με δικές του δαπάνες
κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.
Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες
εκτελούνται από τον φορέα για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων
εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο
βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν.
3. Η ποιότητα των υγρών καύσιμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) που προσκομίζονται
– παραδίδονται (στη Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων) πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές (Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου) του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
4. Η Υπηρεσία δικαιούται όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο να λαμβάνει δείγματα υγρών καυσίμων
(από τα προσκομιζόμενα κάθε φορά) και να τα αποστέλλει στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία,
για την ανάλογη Χημική ανάλυση.
Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Ρήτρες
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας
πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού
ίσου με το 3% του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i. Την ημερομηνία έκδοσης.
ii. Τον εκδότη.
iii. Τον φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, στον οποίο απευθύνεται.
iv. Τον αριθμό της εγγύησης.
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
vi. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
vii. Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
vii. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
viii. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί τρείς (3) μήνες μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης.
viiii. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και
x. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:
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Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της
εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον
οποίο κατετέθη.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι:
i. Με την υπογραφή της σύμβασης τα καύσιμα που θα προμηθεύει τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν
σήμερα.
ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης στις
εγκαταστάσεις του φορέα μετά την παραγγελία από μέρους του φορέα και αυθημερόν
παράδοση για τα καύσιμα κίνησης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του συνεργαζόμενου
με αυτόν πρατηρίου (εντός της πόλης των Τρικάλων).
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα.
Άρθρο 5
Ισχύς της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης, αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της από την
ημερομηνία ενάρξεως προμήθειας καυσίμων. Η ενδεικτική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται
σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τους προηγούμενους ετήσιους μέσους όρους
κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χρονική διάρκεια εξαρτάται από την
κατανάλωση του συνόλου των ποσοτήτων(ανά κατηγορία) των 53.500lt, οπότε
διαμορφώνεται ανάλογα.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις
ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.
Το δικαίωμα παράτασης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος
της αρχικής σύμβασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την
ημερομηνία λήξης της και υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και χωρίς να γίνει
υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.
Το δικαίωμα παράτασης αποτελεί μονομερές δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται
με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της
αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς
του τους όρους ενεργοποίησης του.
Άρθρο 6
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Στη συμβατική αξία των καυσίμων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής:
α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,07 %
β) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 375 παραγρ. 7 Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι:
Tο έβδομο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται
στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
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και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προς φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης»
και τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6% (επί της αξίας που προκύπτει από την
κράτηση 0, 06%), και σε όλους τους άλλους - βάσει των κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη
και κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 7
Παράδοση & Παραλαβή καυσίμων
Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή ως
ακολούθως:
Πετρέλαιο (Kίνησης)
Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην οδό Πύλης (ΑΓΡΕΞ) και εναλλακτικά σε
πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Πετρέλαιο θέρμανσης
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Βενζίνη (Αμόλυβδη) και Extra πετρέλαιο κίνησης
Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Μετά τον ανεφοδιασμό οιουδήποτε οχήματος με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου, ο
προμηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού στοιχείου, στο οποίο θα αναγράφονται
υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον:
α. Η ημερομηνία.
β. Τα στοιχεία του πελάτη.
γ. Ο τύπος καυσίμου.
δ. Η ποσότητα καυσίμου.
ε. Η τιμή πώλησης του καυσίμου ανά λίτρο κατά την ως άνω ημερομηνία.
στ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος εφόσον πρόκειται για καύσιμα
κίνησης.
ζ. το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού του οχήματος, ο οποίος και θα
υπογράφει το σχετικό στοιχείο για καύσιμα κίνησης, Το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα
την παράδοση του καυσίμου κίνησης ή θέρμανσης και σε περίπτωση παράδοσης στο
πρατήριο το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή.
Άρθρο 8
Πληρωμές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει για την εκάστοτε προμήθεια προς τη Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μαζί με το τιμολόγιο πώλησης τα ακόλουθα:
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, τα τιμολόγια πώλησης,
θεωρημένα – υπογεγραμμένα από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με το
(ανάλογο αντίγραφο) δελτίο πιστοποίησης τιμών, που εκδίδει η ανωτέρω Υπηρεσία.
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Η πληρωμή των καυσίμων θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των
αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της
υπηρεσίας.
3.Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή και τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης
του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία
του εκάστοτε φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα μελέτη της
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (είδος καυσίμου, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων
των υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εφόσον πληρούνται
οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από
την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.
Άρθρο 9
Χορήγηση προκαταβολής
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Άρθρο 10
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται την ίδια μέρα, μετά την προφορική ή έγγραφη
παραγγελία του Γραφείου Κίνησης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ..
Πετρέλαιο (Kίνησης)
Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην οδό Πύλης (ΑΓΡΕΞ) και εναλλακτικά σε
πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Πετρέλαιο θέρμανσης
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Βενζίνη (Αμόλυβδη) και Extra πετρέλαιο κίνησης
Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων). Τρίκαλα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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ΤΡΙΚΑΛΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίµων και πιο συγκεκριμένα,
(α) πετρελαίου θέρμανσης
(β) πετρελαίου (diesel) κίνησης & extra πετρελαίου(diesel) κίνησης
(γ) βενζίνης αμόλυβδης
για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
Για τις ανάγκες κίνησης των διαφόρων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου,
επιβατικών κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου των
ποσοτήτων ανά κατηγορία. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται
στον προϋπολογισµό της προμήθειας.
Η προμήθεια προϋπολογισμού 58.850,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
προμήθειας.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό
έκπτωσης (ΠΕ) όπως προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

ΠΕ=0,04758 * ΠΕ_1 + 0,84112* ΠΕ_2 + 0,09176* ΠΕ_3 +0,01954 ΠΕ*_4 όπου:
ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη αμόλυβδη
ΠΕ_4: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το extra ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης,
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τρίκαλα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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