
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ του 
∆ήµου Χερσονήσου 

 

                            ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ του ∆ήµου 
Χερσονήσου, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.  
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 
γ) Τις  διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄) µε το οποίο 
κυρώθηκε η από 12/12/2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 240Α΄). 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Τρόπος & τόπος παράδοσης των καυσίµων 

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται από το πρατήριο του προµηθευτή και η 
παραλαβή τους θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Όσο αφορά τα καύσιµα για την οµάδα Α το πρατήριο του προµηθευτή θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής ενότητας Μαλίων ή  της ∆ηµοτικής ενότητας 
Χερσονήσου για το λόγο ότι τα οχήµατα και µηχανήµατα της επιχείρησης εδρεύουν στα 
κτίρια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της πρώην ∆ΕΥΑΜ (θέση Λούτρες Μαλίων) και 
της πρώην ∆ΕΥΑΧ (Βιολογικός Λ.Χερσονήσου)  
Η παραλαβή καυσίµων για την λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τα οποία 
υπάρχει προσβασιµότητα από βυτιοφόρο όχηµα και για ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 
τα 300Lit, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ οι οποίες βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆. Χερσονήσου, µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. Για τον 
παραπάνω σκοπό ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα µέσα τα οποία θα 
είναι ικανά να µεταφέρουν τα καύσιµα  ανεξαρτήτου ποσότητας σε χρόνο και τόπο που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία. Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα 
προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ., θα διαθέτουν πιστοποιητικό εγκρίσεως ADR για µεταφορά 
επικίνδυνων υλών και θα φέρουν την ευθύνη για τυχών βλάβες κλπ που θα προξενήσουν 
κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Τα µέσα του προµηθευτή θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε µέγεθος και µεταφορική ικανότητα στις απαιτήσεις των οδών στις 
οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των Η/Ζ.  



Για τα Η/Ζ στα οποία δεν υπάρχει προσ βασιµότητα ή έχουν αποθηκευτική ικανότητα 
µικρότερη των 300lit η παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται σε δοχεία από το πρατήριο 
του προµηθευτή.  

Η παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται µετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας του 
αρµόδιου τµήµατος της ∆ΕΥΑΧ στην διεύθυνση που αναγράφει ο προµηθευτής στην 
προσφορά του.  

Όσο αφορά τα καύσιµα της οµάδας Β το πρατήριο του προµηθευτή θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου . Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να 
παραδίδεται στο κτίριο για το οποίο απευθύνεται. Η παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται 
µετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής προστασίας και 
Αλληλεγγύης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
 Χρόνος παράδοσης των καυσίµων 

Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα την ποσότητα των 
καυσίµων όποτε αυτή ζητείτε από την Υπηρεσία.  Για τον ανεφοδιασµό των Η/Ζ ο 
χρόνος από την παραγγελία έως την παράδοση των καυσίµων στο χώρο των 
εγκαταστάσεων δεν θα υπερβαίνει την µία (1) εργάσιµη ηµέρα, ώστε να µην 
διακυβεύετε η λειτουργία των εγκαταστάσεων σε περίπτωση απρόσµενων διακοπών 
ρεύµατος από την ∆ΕΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η ∆ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να 
προµηθευτεί την αναγκαία ποσότητα καυσίµων από άλλο προµηθευτή καταλογίζοντας 
την σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου προµηθευτή και η οποία θα παρακρατείτε 
από τον λογαριασµό του και εάν δεν υπάρχει λογαριασµός, από την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.  
Αν ο προµηθευτής δεν συµµορφώνεται προς τις εντολές της, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να το κηρύξει έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αδυναµία παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας 

Στις περιπτώσεις ανυπαιτίου αδυναµίας παράδοσης καυσίµων από τον προµηθευτή στις 
οποίες ενδεικτικά εντάσσονται οι απεργίες καθώς και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από 
τον έλεγχο του, ο Προµηθευτής θα πρέπει έγκαιρα να ενηµερώνει εγγράφως την 
Υπηρεσία προκειµένου να γίνεται ο απαιτούµενος προγραµµατισµός των παραγγελιών. 

 ΑΡΘΡΟ 6ο   
Ποιότητα των υλικών - ∆ειγµατοληψία 

Τα καύσιµα που παραδίδονται στην ∆ΕΥΑΧ και στο ΝΠ∆∆ θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, τους όρους 
και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσηµων κρατικών 
φορέων, να είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ και να είναι κατάλληλα 
για την χρήση που προορίζονται.  
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληψία και έλεγχο των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των καυσίµων για τα οποία έχει ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος θα γίνεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο που θα 
επιλέξει η Υπηρεσία και η δαπάνη θα βαρύνει τον Προµηθευτή, η οποία θα παρακρατείτε 
από τον λογαριασµό του. 
Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υλικού, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες που απορρέουν από την κείµενη 
νοµοθεσία. 



Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
που προκλήθηκε στα οχήµατα ή / και τον µηχανολογικό εξοπλισµό από την χρήση του 
ακατάλληλου καυσίµου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
 Όροι πληρωµής 

Η παράδοση των καυσίµων από τον προµηθευτή θα συνοδεύεται από το νόµιµο 
παραστατικό (δελτίο αποστολής) στο οποίο  θα αναγράφεται το είδος του καυσίµου, η 
ποσότητά του σε (Lit) και η µέση ισχύουσα από την ∆/νση Εµπορίου τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα παράδοσης µειωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς 
του προµηθευτή.  
Για τις παραδοθείσες ποσότητες θα εκδίδεται κάθε µήνα το αντίστοιχο τιµολόγιο στο 
οποίο θα κοστολογείται η παραδοθείσα ποσότητα των καυσίµων. Το τιµολόγιο θα πρέπει 
να είναι θεωρηµένο µε ευθύνη του προµηθευτή από την ∆/νση Εµπορίου για το κανονικό 
της τιµής. 
Τα παραπάνω παραστατικά συνοδευόµενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής της επιτροπής Παραλαβής προµηθειών καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
κριθεί απαραίτητο (π.χ φορολογική & ασφαλιστική  ενηµερότητα ), θα ελέγχονται από 
την οικονοµική υπηρεσία. 
Η πληρωµή θα διενεργείται µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
 Αυξοµείωση προµήθειας 

Οι ποσότητες των καυσίµων της παρούσας προµήθειας είναι οι εκτιµώµενες για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών για διάρκεια ενός έτους. 
Η ∆ΕΥΑΧ και το ΝΠ∆∆ µπορούν  να παραλάβουν  ποσότητες µικρότερες των 
εκτιµώµενων της παρούσας προµήθειας ή να ζητήσει παραπάνω ποσότητες ανά είδος 
καυσίµου χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συµβατικής αξίας της 
προµήθειας. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής δεν δικαιούται αποζηµίωση. 
Επίσης µπορεί να υπάρξει ανάγκη για συνολική αύξηση της ποσότητας των καυσίµων της 
προµήθειας η οποία να υπερβαίνει τοποσό της σύµβασης. Σ’ αυτή την περίπτωση η 
προµήθεια των πρόσθετων καυσίµων θα καλύπτεται µε την κατάρτιση συµπληρωµατικής 
σύµβασης µε τους όρους και τις εκπτώσεις της αρχικής σύµβασης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη κείµενη νοµοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 Έκτακτες ανάγκες 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να προµηθεύει καύσιµα ακόµα και σε έκτακτες περιπτώσεις 
(ανάγκες) που µπορεί να αντιµετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες µπορεί να είναι σε 
Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός λειτουργίας καταστηµάτων & υπηρεσιών κλπ.  
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του Προµηθευτή θα πρέπει να είναι άµεση ενώ η 
προµήθεια των καυσίµων στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται µε τους ίδιους όρους και 
τιµές που ισχύουν για τις κανονικές παραδόσεις των καυσίµων.  
 

 
 



Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου ...../4/2013 

Ο Προϊστάµενος της ∆/ΝΣΗΣ 
 
 

Κασωτάκης Σταύρος 
   Πολιτικός µηχανικός   

Λ. Χερσονήσου 18/04/2013 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 
 

 

 


