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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αρ. Πρωτ: 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΟΣΟΥ ���������. ΕΥΡΩ. 

 

Στο Ρέθυµνο σήµερα $$$$$$$.$.  $$. / $.. /20$$.. οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 

1. Ο κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ∆ήµαρχος, ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος του δήµου Ρεθύµνης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006  και 

2. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$. µε έδρα $$$$$$$$$$$$$.. υγρών 

καυσίµων, που εκπροσωπεί νόµιµα $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$., που θα 

αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συµφωνούµε τα επόµενα: 

 

Για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών ο δήµος αποφάσισε µετά από δηµόσιο τακτικό 

µειοδοτικό διαγωνισµό, να προµηθευτεί καύσιµα και συγκεκριµένα: 

α) βενζίνη  super (LPR) κοινή 5000 λίτρα, 

β) βενζίνη αµόλυβδη  25.000 λίτρα, 

γ) πετρέλαιο κίνησης 470.000 λίτρα και 

δ) πετρέλαιο θέρµανσης 25.000 λίτρα. 

Σύνολο: 525.000,00 λτ 

Πιο αναλυτικά η προµήθεια έχει ως εξής: 

� Πετρέλαιο κίνησης που θα παραδίνεται σε δεξαµενές Οχηµάτων: 463.000,00 λτ. 

� Πετρέλαιο θέρµανσης: 25.000,00 λτ     

� Βενζίνη αµόλυβδη που θα παραδίνεται τµηµατικά σε δεξαµενές των οχηµάτων του ∆ήµου: 12.000,00 λτ  

� Βενζίνη super που θα παραδίνεται τµηµατικά σε δεξαµενές των οχηµάτων του ∆ήµου: 1.000,00 λτ  

� Βενζίνη αµόλυβδη που θα χρησιµοποιείται για διάφορα άλλα µηχανήµατα του ∆ήµου (µη τροχοφόρα) και 

θα παραδίνεται σε δοχεία: 13.000,00 λτ  

� Βενζίνη super που θα χρησιµοποιείται για διάφορα άλλα µηχανήµατα του ∆ήµου (µη τροχοφόρα) και θα 

παραδίνεται σε δοχεία: 4.000,00 λτ  

� Πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις και θα παραδίνεται σε δοχεία: 7.000,00 λτ 

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισµός διενεργήθηκε στις $$./ $ /2010, ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµών, βάσει της αριθµ. 13486 / 10 διακήρυξης του ∆ηµάρχου . 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την αριθµ. $$$$.. / 2010 απόφασή της, κατακύρωσε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού $$$$$$$$$$$$$$$., η οποία προσέφερε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

(��..%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου επί της 

αντλίας, την ηµέρα παράδοσης του, ή χονδρικής πώλησης, όπως διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο 

εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης-Τµήµα εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνης.  

Η σύµβαση θα έχει ισχύ µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού και από 

$$$$$$$$$$$$$ µέχρι και 31-12-2011 µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της 

παρούσης . 
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει το δήµο µε τα συγκεκριµένα είδη και σε ποσότητες που 

αναφέρονται παραπάνω. 

 

 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Το ποσοστό έκπτωσης για τα είδη των καυσίµων συµφωνείται σε: 

1.  ποσοστό  $$$ τοις ($$%)  για πετρέλαιο κίνησης 

2.  ποσοστό  $$$ τοις ($$%)  για βενζίνη αµόλυβδη 

3.  ποσοστό  $$$ τοις ($$%)  για βενζίνη super 

4.  ποσοστό  $$$ τοις ($$%)  για πετρέλαιο θέρµανσης 

 Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου και 

µέσα σε  εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες  από κάθε τµηµατική παράδοση , αφού υπογραφούν τα σχετικά  

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρµόδιες  Επιτροπές , διαφορετικά ο ∆ήµος 

καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 

166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003 και στην υπ. αρ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670 Β/18-8-2008) : Εφαρµογή Ενιαίου 

Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2008).  

Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (∆ήµος) ισούται 

µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα  συν δύο  -2- ποσοστιαίες µονάδες.  

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

Στην ανωτέρω προθεσµία δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων 

και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ µέρους του προµηθευτή.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου του ∆ήµου. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην Αρµόδια Υπηρεσία ελέγχου και Εκκαθάρισης  

δαπανών, µε κάθε τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται 

από την Αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχίας και αναγράφονται σε αυτό οι τιµές των καυσίµων  σύµφωνα µε το 

οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Ο προµηθευτής οφείλει να µεταφέρει µε δική του δαπάνη είδη καυσίµων εφόσον απαιτηθεί, σε 

χώρο (δεξαµενές) που θα του υποδείξει ο ∆ήµος. Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία 

έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους καυσίµου, επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσής του στην 

αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προµήθεια µέσα στα χρονικά 

όρια της σύµβασης.  

2. Σε περίπτωση απεργίας σε διυλιστήρια, µεταφορικά µέσα ή πρατήρια υγρών καυσίµων που 

καθιστούν αδύνατη την εξεύρεση και παράδοση καυσίµων, σύµφωνα µε τη σύµβαση, δεν ισχύει ο ανωτέρω 

όρος, όµως ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει για τούτο τον Ο.Τ.Α., εφόσον η απεργία έχει 

προαγγελθεί και να τον προµηθεύει από τυχόν αποθέµατά του κατά προτεραιότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και η συγκρότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγµατοποιείται µετά την εκάστοτε τµηµατική παράδοση των καυσίµων. 

3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των 

καυσίµων. Ο προµηθευτής οφείλει να εφοδιάζει µε καύσιµα κίνησης κάθε αυτοκίνητο και όχηµα της 

υπηρεσίας, αφού ελέγξει νωρίτερα τη σχετική εντολή. ∆εν θα αναγνωρίζεται καµία δαπάνη και ποσότητα 

καυσίµου, αν δεν συνοδεύεται από την εντολή της υπηρεσίας. Στο σχετικό παραστατικό του προµηθευτή, το 

οποίο θα εκδίδεται µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία, θα αναγράφεται η ηµεροµηνία, το είδος καυσίµου, 

η ποσότητα, το ονοµατεπώνυµο του οδηγού και το συγκεκριµένο αυτοκίνητο ή όχηµα. 

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου θέρµανσης, λοιπών καυσίµων που θα χρησιµοποιούνται για τα 

µηχανήµατα του δήµου, θα παραδίδονται (εφόσον απαιτηθεί) σε χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύει ο ∆ήµος 

και αφού υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εντολή. Ο προµηθευτής οφείλει να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την 

παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων άµεσα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει σοβαρότατος 

λόγος, κατά το άρθρο 2 της παρούσας, που καθιστά αδύνατη την παράδοση. 

5. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του ή καθυστέρησης εφοδιασµού της υπηρεσίας, θα του 

επιβάλλεται πρόστιµο ή και έκπτωση σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά.  

Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό.  

Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο δήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των 

ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο 

σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα 

του δήµου, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος 

δεν είναι δεσµευτικός για το δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο 

εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

 Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής 

εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι $$$$$$$$$. € που προκύπτει µετά από στρογγυλοποίηση.  

 Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόµενα καύσιµα είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι 

όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε 

πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήµος. 

 Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν 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 επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής στο δήµο του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
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 Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό και 

στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 

βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη 

που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες 

συνέπειες. 

 Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου, κηρύσσεται 

έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήµο έστω και ενός είδους 

καυσίµου πέραν από το συµφωνούµενο χρόνο σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσης, τότε επιβάλλονται 

εκτός των τυχόν κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 

πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή 

και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συµβατικό 

προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 

 Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του προµηθευτή. 

α) Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου 

προβλεπόµενου, από το άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον 

υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

β) Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία του 

προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα 

να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που διενεργείται εις 

βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής 

τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση 

αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο 

διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

την οριστική παραλαβή των καυσίµων. 

4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το 

ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν 

καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 

µέλη της ένωσης.  
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6. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον δεν παρέδωσε σύµφωνα µε το χρόνο και τρόπο που 

ορίζεται στην παρούσα και τη διακήρυξη του διαγωνισµού, τις ποσότητες των καυσίµων. 

7. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήµατα που ενδέχεται να συµβούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης στο προσωπικό του δήµου ή και σε τρίτους, λόγω µη ενδεδειγµένης ποιότητας των 

καυσίµων.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

1. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης 

προβλεποµένης από νόµο κράτησης. 

2. Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο του συµφωνηµένου ποσοστού έκπτωσης για 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ακόµα και σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης. 

3. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί: 

α1) Σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και µε τη παράγραφο γ του άρθρου 24 της υπ’ 

Αρ 14830 / 09  ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου ως εξής: 

(Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. 

 Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο δήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των 

ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30% εφόσον κρίνει τούτο 

σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα 

του δήµου, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος 

δεν είναι δεσµευτικός για το δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο 

εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση), 

ή 

α2) Σύµφωνα µε το Αρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ , της περίπτωσης γ(5) της παρ. 3 του άρθρου 3 του 

11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως επίσης και τη παράγραφο δ του άρθρου 24  της 14830 / 09 ∆ιακήρυξης του 

∆ηµάρχου ως εξής: 

 (Στη σύµβαση µπορεί να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της, µέχρι και τέσσερις (4) µήνες  «µετά τη 

λήξη της εν λόγω σύµβασης», µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε προηγούµενη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης) ή για  όσο  διάστηµα  κρίνει  απαραίτητο, όχι  όµως πλέον των τριών (3) χρόνων. 

Προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης: σε µήνες: 12 (από την 

ανάθεση της σύµβασης). 

 

4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε είδους καυσίµου, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο,  



 6 

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

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

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

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και θα 

ισχύουν µε τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

ε) Παραρτήµατα 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής παρέδωσε σήµερα στο δήµο την αριθµ. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..  εγγυητική επιστολή της Τράπεζας  

$$$$$$$$$$$$$.. ποσού $$$$$$.. € ευρώ, που θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την 

οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των καυσίµων για το σύνολο ή µέρος του ποσού στο οποίο 

αναφέρεται και θα µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 

ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο, εκτός αν εξαιτίας ενδεχόµενης παράβασης των όρων της 

σύµβασης καταπέσει σε βάρος του, ως ποινική ρήτρα. Εάν στο Πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται 

µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Η παραπάνω προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρεθύµνου 

έτους 2010 και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 20-6644.002, 30-6641, 30-6644.001, 

35-6641,35-6644.001, 50-6641.  

Επίσης σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης θα βαρύνει και ανάλογους κωδικούς εξόδων του 

2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της αριθµ. 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007), την Οδηγία 2004/18/ΕΚ 

κ.α. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίσθηκαν µε την αριθµ. 547 /2010 απόφαση της 

δηµαρχιακής επιτροπής. 
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Το κείµενο της παρούσας σύµβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συµβαλλόµενους που 

υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέµειναν στο δήµο και ένα (1) 

έλαβε ο προµηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ        Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 


