
1

Αριθ. πρωτ. : 43317/30.12.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στην Παλλήνη σήμερα την 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή οι
υπογραφόμενοι:
I.. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νομίμου εκπροσώπου, που
θα αποκαλείται εφεξής «Α’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και
II. ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ – ΕΤΜΕΚΑΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Λ.ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 23 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΑΦΜ: 999632427 – Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ που θα αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

1). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν.2286/95.
2). Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ
3). Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την

εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

4). την 067/2016 (ΑΔΑ:ΨΚΥ8ΩΞΚ-37Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2016-2017.

5). Την 26/2016 μελέτη της Τ.Υ.
6). Την με αριθ. 260/2016 (ΑΔΑ:7Ν4ΗΩΞΚ-ΡΗΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με

την οποία έγινε ψήφισης πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των
όρων διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

7) Την 23465/15.07.2016 διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
8) Την 23974/20.07.2016 – (ΑΔΑ:73ΜΤΩΞΚ-Β1Ζ) περίληψη διακήρυξης η οποία

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 366/22.07.2016) και
στις εφημερίδες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ, ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, Η ΕΒΔΟΜΗ καθώς και
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9)Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ-Πολυετής) με στοιχεία:
 ΑΑΥΣΥΜ 886/15.07.2016 – ΑΔΑ: ΩΛ13ΩΞΚ-Γ10
 ΑΑΥΣΥΜ 887/15.07.2016 – ΑΔΑ: 75ΞΓΩΞΚ-Υ5Ψ
 ΑΑΥΣΥΜ 888/15.07.2016 – ΑΔΑ: ΩΔΚΓΩΞΚ-ΖΦΠ
 ΑΑΥΣΥΜ 889/15.07.2016 – ΑΔΑ: 7ΕΥΓΩΞΚ-ΚΩΣ

 ΑΑΥΣΥΜ 890/15.07.2016 – ΑΔΑ: 7Μ4ΛΩΞΚ-ΛΩΛ
 ΑΑΥΣΥΜ 891/15.07.2016 – ΑΔΑ: 6ΕΝΛΩΞΚ-ΜΝ6
 ΑΑΥΣΥΜ 892/15.07.2016 – ΑΔΑ: Ω0Χ5ΩΞΚ-30Δ
 ΑΑΥΣΥΜ 893/15.07.2016 – ΑΔΑ: ΩΣΦ8ΩΞΚ-ΕΙΞ
 ΑΑΥΣΥΜ 894/15.07.2016 – ΑΔΑ: 73Ζ3ΩΞΚ-Ψ03
 ΑΑΥΣΥΜ 895/15.07.2016 – ΑΔΑ: ΩΥΚΟΩΞΚ-ΥΜΤ

10) Τα στοιχεία των συμμετεχόντων και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν
11) Τα πρακτικά -1- (23/09/2016) & -2- (29/09/2016) της Επιτροπής διενέργειας &

αξιολόγησης του διαγωνισμού
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12) Την 336/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε έγκριση των
πρακτικών -1- (23/09/2016) & -2- (29/09/2016) του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου

διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών Προσώπων.
13)Tην υπ΄αριθμ., 225/2016 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.:41099/12.12.2016) με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των
υποβληθέντων για έλεγχο νομιμότητας σχεδίων συμβάσεων

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ – ΕΤΜΕΚΑΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Λ.ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 23
– ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΑΦΜ: ΑΦΜ: 999632427 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ την προμήθεια καυσίμων για
ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των
ποσοτήτων της 26/2016 μελέτης.

Η προμήθεια των καυσίμων βαρύνει τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και 2017
συγκεκριμένα τους Κ.Α:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017

10.6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων ( 2016) 2.000,00 9.490,00

10.6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( 2016 ) 3.400,00 14.070,00

15.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων (2016 ) 850,00 5.030,00

20.6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων ( 2016 ) 37.000,00 263.000,00

25.6641.0003
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων (2016) 5.000,00 37.500,00

25.6644.0001
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(2016) 450,00 2.550,00

30.6641.0003
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων (2016) 3.000,00 20.685,00

35.6641.0003
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων ( 2016 ) 1.000,00 6.890,00

35.6644.0003
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (
2016 ) 850,00 5.700,00

40.6641.0002
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων ( 2016 ) 350,00 2.500,00

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 421.315,00 € (με ΦΠΑ 24%)
1) Ο Δήμος θα προμηθευτεί τα ανωτέρω είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη ενώ η τιμή μονάδας
για τα υγρά καύσιμα θα προσδιορίζεται σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής
2) Οι τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων και η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι εκείνη των
προϊόντων των κρατικών διυλιστηρίων (ΕΛ.Δ.Α.) και παράλληλα τα καύσιμα πρέπει να πληρούν τις
εκάστοτε προδιαγραφές που ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του
Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

3) Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται  επί πρατηρίου από τις αντλίες του προμηθευτή  και  στις
εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου κατόπιν εντολής.
H παράδοση θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για το διάστημα
έως και τριών μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της 26/2016 μελέτης και όπως
αναφέρεται ανωτέρω, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών και κατόπιν έγγραφης
εντολής του Γραφείου Κίνησης του Δήμου Παλλήνης.
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να
εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.
Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του παραλήπτη και σε ώρες που θα
καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη - με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες
του προμηθευτή είτε στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη ,οπουδήποτε ευρίσκονται, είτε στο
πρατήριο του προμηθευτή, κατ’ επιλογή του παραλήπτη.
Για κάθε ποσότητα βενζίνης ή πετρελαίου θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΩΛΗΣΗΣ που αφορά τα δελτία αποστολής ανά αυτοκίνητο για κάθε μήνα. Τον προμηθευτή
βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
4) Η διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
5) Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ,
κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο
αρ. 35παρ.5-6τουΕΚΠΟΤΑ.
6) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει
θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που προβλέπονται και στα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Παλλήνης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει εάν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε
(5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες αντικατάστασης του ακατάλληλου καυσίμου με άλλο κατάλληλο, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επέλθει φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από τοακατάλληλο προϊόν.
7) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ανά ημερολογιακό μήνα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής παραλαβής όπως
προβλέπεται στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., κατόπιν εκδόσεως τιμολογίου του αναδόχου και με
χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
8) Ο Δήμος Παλλήνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται
στους πίνακες ανάλυσης των στοιχείων της προμήθειας.
9) Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95
β) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 60/2007 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 64)
γ) Τις διατάξεις της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του
Ν.3463/2006 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
δ) Την Π1/358/27.01.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 92) με την οποία η
προμήθεια υγρών καυσίμων έχει εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
Εφαρμόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με την πώληση και τις
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών
που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄αριθμ. 7002018072/28.12.2016
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εγγυητική επιστολή της Τράπεζας EUROBANK ποσού 1.698,85 € που αντιστοιχεί στο 0,5% της
συμβατικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της διακήρυξης του
διαγωνισμού.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται  σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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