
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Χαλκίδα , …………… 2019     
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                Αρ. Πρωτ.:  ….
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,   
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
            Ν.Π.Δ.Δ.
Γραφείο Προέδρου
Ταχ. Δ/νση : Καμάρες (περιοχή Γηροκομείου)
34100  ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ.  : 22210-20241 & 22210-26442
Fax : 22210-79752
E-mail :doppax@doppax.ondsl.gr

ΣΧΕΔΙΟ 
  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΟΣΟΥ  ΕΥΡΩ: .............. € με Φ.Π.Α. 

Στη Χαλκίδα σήμερα την .........η  .................   και ημέρα ................... του έτους

2019 στο Δημοτικό κατάστημα Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. οι  κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.),  με έδρα την Χαλκίδα Καμάρες

πλησίον Γηροκομείου και Α.Φ.Μ:  997592325 όπως εκπροσωπείται νόμιμα για

την  υπογραφή  της  παρούσας,  από  τον  Πρόεδρο  Σωτήρη  Ανυφαντή

αποκαλούμενος εφεξής ως «Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.» και

2. H   επιχείρηση    του   ...................... του  ................. με

Α.Φ.Μ: .................................με έδρα την .................  επί της οδού ..............

, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Προκειμένου  να  προβεί  στην    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ   - ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ»,  ο  Δήμος,  Αποφάσισε  την

διενέργεια  Διεθνή  Ανοικτού   Ηλεκτρονικού   Μειοδοτικού  Διαγωνισμού,   με  την

αριθμ.         /2019 Απόφαση της Ο.Ε περί έγκρισης  των όρων διακήρυξης και  των

τεχνικών προδιαγραφών βάση της  3660/28-01-2019 Ενιαίας  Μελέτης   του Δήμου

Χαλκιδέων  και  με  καταχώρηση  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο   Δημοσίων

Συμβάσεων με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ:19REQ003768459 2019-10-01.



 Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  τα  πρακτικά  της  επιτροπής

δημοπρασιών-αξιολόγησης, τις προσφορές των συμμετεχόντων,  Αποφάσισε με την

αριθ.  ......./2019 Απόφασή  της,  την   κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του

διαγωνισμού για  το  τμήμα:  1  ΚΑΥΣΙΜΑ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. στην   επιχείρηση

του  ................. του ................  η οποία έδωσε   .............. έκπτωση  ....%  για την

αμόλυβδη  βενζίνη  και  για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης.  Η  προσφερόμενη  έκπτωση

εφαρμόζεται επί της ισχύουσας κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης, την ημέρα

παράδοσης, στην πόλη της Χαλκίδας.   

Στις τιμές και τις ποσότητες του    παρακάτω  πίνακα:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ   -

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΥΤΟΥ»

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙ

ΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 9.700,00 .... %
..........   τοις εκατό

     (................   ποσοστό έκπτωσης) 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 68.000,00 .... %
.........   τοις εκατό

(................   ποσοστό έκπτωσης)

Σημ.:  Η  έκπτωση  εφαρμόζεται  στη  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά,   μέση  τιμή

λιανικής πώλησης του λίτρου, για κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη της

Χαλκίδας.

 Το σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% είναι ..................

€   και η κατακύρωση θα γίνει με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια  καυσίμων  για τις

ανάγκες κίνησης  των οχημάτων και   πετρελαίου θέρμανσης για τις  ανάγκες των

κτιρίων του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.



Άρθρο 2
Διάρκεια- Όροι

Η διάρκεια  της  σύμβασης ορίζεται  για  ένα έτος  και  μέχρι  την   εξάντληση  των

συμβατικών ποσοτήτων και όχι πέραν του τριμήνου   και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της

υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Ο  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.  διατηρεί  το δικαίωμα  να παρατείνει  μονομερώς τη σύμβαση μέχρι

της απορροφήσεως όλου  του  κονδυλίου και πέραν αυτού  χωρίς υπέρβαση των

ποσοτήτων  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της

Υπηρεσίας  και μέχρι  την ανάδειξη νέου προμηθευτή  έτους 2020.

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις

του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου

οργάνου. 

Κατά την εκτέλεση της  σύμβασης ο  προμηθευτής τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του,

στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού

δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,

συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 3
Αμοιβή

1. Η συνολική τιμή για την προμήθεια καυσίμων  συμφωνείται στο ποσό των

...............   ευρώ, και αφορά την προμήθεια 68.000 λίτρων πετρελαίου  θέρμανσης, 

και  9.700 λίτρων  βενζίνης αμόλυβδης.

2.  Ο  προμηθευτής   εγγυάται   το  σταθερό  και  αμετάβλητο  της  συμφωνημένης

έκπτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε

αναθεώρηση και  θα ισχύει για την  μέση τιμή λιανικής  πώλησης (Μ.Ο.), που ισχύει

για  την  πόλη  της  Χαλκίδας  την  ημέρα  παράδοσης,  (αφορά  τον  κατάλογο  των

καυσίμων όπως  αυτά αναρτώνται  από το  Υπουργείο  Ανάπτυξης)   είναι  αυτή  που

διαμορφώνεται εβδομαδιαίως από την Διεύθυνση Εμπορίου και η οποία θα θεωρείτε

από την εν λόγω υπηρεσία επί του εκδιδομένου τιμολογίου.



Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής

1.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά  την παράδοση των ειδών

με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων και εντός 60 ημερών από την

έκδοσή τους και  μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των

Ο.Τ.Α.  και  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις και  με  την  προϋπόθεση  ότι  έχει

προηγηθεί  η  παραλαβή  των  ειδών  και  εφ'  όσον  η  Επιτροπή  Παραλαβής  δεν

διαπίστωσε  καμιά  ποιοτική  απόκλιση  απ'  αυτά  που  ορίζει  το  Γενικό  Χημείο  του

Κράτους ως προς την ποιότητα. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών ανάλυση των

δειγμάτων που θα λαμβάνονται, θα γίνεται από την Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες

ανάγκες  του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.,  θα  εκδίδεται  σε  κάθε  περίπτωση   ξεχωριστά  Δελτίο

Αποστολής,  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  η  ημερομηνία  παράδοσης,  το  είδος,  η

ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε

το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. 

Εβδομαδιαία  ή  μηνιαία,  θα  εκδίδονται  τιμολόγια  του  προμηθευτή  τα  οποία  θα

επισυνάπτουν τα Δελτία Αποστολής κάθε υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ξεχωριστά και

στα  οποία  θα  αναγράφονται  συγκεντρωτικά  τα  διαφορετικά  παρεχόμενα  είδη

καυσίμου που προέρχονται  από τα Δελτία  Αποστολής,  δίπλα θα φαίνεται  η  μέση

διαμορφούμενη  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  και  σε  διπλανή  στήλη  το

συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.

Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

εξήντα  (60)  ημέρες  μετά  την  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτόν,  ο

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση

από τον προμηθευτή. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν

την  ημερομηνία  έκδοσης  του  πρωτοκόλλου  οριστικής,  ποιοτικής  και  ποσοτικής

παραλαβής.

3.    Τον  προμηθευτή  βαρύνουν  οι   νόμιμες    κρατήσεις,  καθώς  και   τα  έξοδα

δημοσίευσης στον τύπο.

    



Άρθρο 5
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1.  Ο  χρόνος  παράδοσης  των υγρών  καυσίμων  θα  είναι  από   την  έγγραφη

παραγγελία, α) αυθημερόν, για την αμόλυβδη βενζίνη, τόπος παραλαβής θα είναι οι

εγκαταστάσεις  του προμηθευτή,  β)  και   όχι  πέραν της μιας (1) ημέρας από την

έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, για το πετρέλαιο θέρμανσης, στους χώρους που θα

υποδειχθούν από το  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.  

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται  δυσχέρεια στην προμήθεια  υγρών καυσίμων

για την οποία  όμως δεν ευθύνεται  ο προμηθευτής (π.χ.  απεργίες  κ.λ.π.)  τότε

οφείλει να προμηθεύει το Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κατά προτεραιότητα.

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την

προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να

παραδώσει τα καύσιμα. 

2.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδώσει  τμηματικά  τα  καύσιμα   σε

οποιοδήποτε σημείο του υποδειχθεί,   εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Χαλκιδέων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί το Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

με  καύσιμα  τα  Σαββατοκύριακα  και  τις  αργίες  για  την  κάλυψη  έκτακτων

αναγκών.

3.  Τα  καύσιμα   θα  πρέπει  να  είναι  καλής  ποιότητας  και  ο  προμηθευτής  είναι

υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, να αντικαταστήσει αυτά άμεσα

και  να  αποκαταστήσει  τυχόν  φθορές  που  δημιουργήθηκαν  σε  εξοπλισμό  του

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. από την κακή ποιότητά τους.

  Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν λόγω κακής

ποιότητας,  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο

συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες

κυρώσεις.

Στις  τιμές  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  μεταφοράς  στον  τόπο  παράδοσης  του

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

 



Άρθρο 6
Ποινική ρήτρα 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε

 δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

 αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά   μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο

 παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.  

 4412/2016. 

                                          

Άρθρο 7

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

   1. Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα στο

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. την υπ’ αρίθμ. ………………. εγγυητική επιστολή της ..................  ποσού

…………….. € που αντιστοιχεί στο 5% επί του συνόλου της καθαρής αξίας και θα

επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για το σύνολο ή

μέρος  του ποσού στο οποίο  αναφέρεται,  αν  εξαιτίας  παραβάσεων των όρων της

συμβάσεως  ήθελαν  καταπέσουν  σε  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

   2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να επιστρέφεται και να αποδεσμεύεται

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των

υλικών   που  παραλήφθηκε  οριστικά μετά  την  οριστική,  ποσοτική  και  ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής

και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που

περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του  έτους 2019 και διαθέτει πίστωση

συνολικού  ποσού   ..................   €  σε  βάρος   των   α) Κ.Α.  ...................   β)

Κ.Α. ................ 



Άρθρο 9
Λύση της σύμβασης

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται

στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 10
Παραρτήματα 

Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κατά

σειρά ισχύος:

1. Διακήρυξη δημοπρασίας

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

3. Τεχνικές προδιαγραφές

4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Αφού  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  τρία  αντίτυπα,  αναγνώσθηκε  και

υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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