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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η Συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών ή Κοινοτικών
Προμηθειών των οποίων η δαπάνη βαρύνει την διαχείριση των Ο.Τ.Α.
Αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2016» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Διδυμοτείχου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :
1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως» και του Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/93) «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης» του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν.
2286/95, και το Ν.1069/80.
4. Την Π1 7445/2002 (ΦΕΚ 112/31-01-2002) του Υπ. Αν. με τον τίτλο «Εξαίρεση
προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών».
5. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».
6. Οι διατάξεις του Π.Δ. 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
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την
τροποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ ,2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
8. Τον Ν. 3054/2002 για την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
9. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/1-12-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α10-11-2005).
10. Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43) άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π.
11. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014 Α’), άρθρο 157, σχετικά με τις εγγυήσεις συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης.
12. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΔ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Η Διακήρυξη
β. Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές
γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ. Η Σύμβαση
ε. Η Προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προθεσμία περαίωσης – τόπος παράδοσης
Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται έως 31 Δεκεμβρίου 2016 .Η Δ.Ε.Υ.Α.
Διδυμοτείχου διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας για το επόμενο ημερολογιακό έτος, με απόφαση
Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ και απλή έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο
πριν τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμές και με την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (υπέρβαση
των ποσοτήτων που αναγράφονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης). Επίσης
διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης με συνολική (τόσο για τυχόν
έκτακτες ανάγκες αύξησης ποσοτήτων, όσο και για τη χρονική παράταση της σύμβασης)
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 20% με απόφαση ΔΣ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ δεν είναι υποχρεωμένη να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες και
κατόπιν εντολής του υπευθύνου της υπηρεσίας. Για τα καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός θα
γίνεται άμεσα – κατόπιν παραγγελίας- από το πρατήριο του αναδόχου υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά βρίσκονται σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από την έδρα της ΔΕΥΑ Διδ/χου (Διδ/χο)·
σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει τέτοιο είναι δυνατόν ο ανεφοδιασμός να γίνεται από
συνεργαζόμενη με τον προμηθευτή εταιρεία με την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει δηλωθεί
κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς και θα έχει τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας,
ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο εφοδιασμός θα γίνεται από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις
της ΔΕΥΑΔ (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διδυμοτείχου) και σε ποσότητα που θα
του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας.
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τον
υπεύθυνο της υπηρεσίας στις αποθήκες της ΔΕΥΑΔ (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Διδυμοτείχου).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επίσης υπόκειται
σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο και επιβαρύνεται με τα έξοδα των εκ
του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά το μέρος του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση και εισπράττονται με την πρώτη
πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή
αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή
χρήση οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα
ελαιολιπαντικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι στο σύνολό τους
είναι άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα , προσμίξεις κλπ. και ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
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Η Δ.Ε.Υ.Α Διδυμοτείχου 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 της Δ.Ε.Υ.Α κάθε ποσότητα καυσίμου ή
ελαιολιπαντικού 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 αναληφθείσας
προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού και
αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Εφόσον από την χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον
μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτή υποχρεούται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς
προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους , ώστε να ελέγχεται τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Πληρωμές
Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από
την Δ.Ε.Υ.Α.Δ ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της εκάστοτε τμηματικής
προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α η οποία συγκροτείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τον κατά νόμο έλεγχο (εφ΄όσον απαιτείται τέτοιος), από
την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία
ή σε περισσότερες ομάδες καλύπτοντας όλα τα είδη και ποσότητες της κάθε ομάδας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Διδυμότειχο 21/07/2016

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ.
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