
ΑΔΑ: 6ΔΖΒ465ΦΘΕ-9ΟΒ    ΑΔΑΜ: 16PROC004545120 

                  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 
ΓΡ.ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΟΣ/ΞΗ & ΕΚΠ/Η  
Σαχ. Δ/νση : Νέστου 2α 

Σ.Κ. 67 100 – ΞΑΝΘΗ 

Σηλ. : 25410 - 84107 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 8055/1/176-β 

 

Λάλζε, 08 Ζνπλίνπ 2016 

ΝΞΜΟΗΘΕΟΕ ΓΗΔΕΘΩΟΕΟ ΓΚΔΖΑΦΓΞΜΚΠΜΟ 

 
 (Ηαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 13 ηνπ 

λ.2286/95, ζε ζπλδ. κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4281/14, ιόγσ 

έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

απνηξνπή αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ ζηόινπ ηεο 

ΓΘ.ΑΟ., εληόο ηνπ κελόο Ζνπλίνπ 2016, θαζόζνλ ην Γ.Γ.Ο. 

αδπλαηεί λα εθνδηάζεη ηα ππεξεζηαθά πξαηήξηα ηεο ΓΘ.ΑΟ. 

κε ηηο αλαγθαίεο πνζόηεηεο ακόιπβδεο βελδίλεο, έσο όηνπ 

νινθιεξσζνύλ νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο 

κέζσ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ Γ.Γ.Ο., ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε.)  

 

ΓΖΔΜΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ: ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΜΘΡΒΔΕ 95 ΜΗΠ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ 

ηεο Δ.Α. Λάλζεο, κελόο Ζνπλίνπ2016. 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ: Ε ρακειόηεξε ηηκή, ήηνη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο 

κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 95 

ΜΗΠ ζην Κνκό Λάλζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ΝΞΜΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ  : 7.200,00€  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

Φ.Ν.Α. θαη ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ)   
 

 
1.- Ε Δηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Λάλζεο, ιακβάλνληαο ππόςε:  

Α. Πηο δηαηάμεηο:  

η. Πσλ άξζξσλ 24,66 θαη 68 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θ.ιπ.» (Α.143), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην λ.4337/15 (Α.129) 

ηη. Πνπ λ.1481/1984 άξζξν 20, ηνπ λ. 3270/2014, λ. 2286/1995, λ. 2522/1997, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996, π.δ. 

118/2007 θαη ηνπ λ. 2685/1999, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ - ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα, ζε 

ζπληξέρνπζα πεξίπησζε.  

ηηη. Πνπ π.δ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο (Α.194). 

ηλ. Ονπ λόκνπ 4352/2015 «Ηύξσζε θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2016» (Α.166) 

λ. Ε ζρεηηθή δαπάλε είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ. 

λη. Πεο ππ΄αξηζ. Ν1/241 ηξνπνπνίεζεο ηεο Ν1/1732/23.07.2013 απόθαζεο ηνπ Ρθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

ληη.  Πεο ππ΄αξηζ. Ν1/1732 ηξνπνπνίεζεο ησλ Ν1/358/27.01.1999, Ν1/3305/03.11.2010 θαη Ν1/3306/03-01-

2011 Απνθάζεσλ. 

ληηη. Πεο ππ΄αξηζ. 78804 ηξνπνπνίεζεο ηεο Ν1/1732/23.07.13 Απόθαζεο. 

Β. Πελ ππ΄ αξηζκό ΓΔΜΓΟ/1/2/255 από 24-12-2015 Απόθαζε ηνπ Ρπνπξγνύ Γζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο «Ιεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Ρπνπξγνύ Γζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο επί 

ζεκάησλ δεκνζηνινγηζηηθνύ ραξαθηήξα ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά όξγαλα». 

Γ. Πελ αλάγθε κε αηηηνινγία: Νξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο αλαγθώλ ησλ πθηζηάκελσλ Ρπεξεζηώλ ηεο 

Γεληθήο Νεξηθεξεηαθήο Αζη/θήο Δηεύζπλζεο Αλαηνιηθήο Ιαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ηνλ κήλα Ζνύλην 2016. 

(ΑΔΑΙ: 16REQ004462676.) 

Δ. Πν γεγνλόο όηη ην αηηνύκελν πνζό πξνο αλάιεςε βξίζθεηαη εληόο ηνπ πνζνζηνύ δηάζεζεο ηεο ππ΄αξηζ. 

8001/5/76-ηδ από 16-03-2016 ΗΡΑ Ρπνπξγώλ Γζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη 

Μηθνλνκηθώλ, θαη ηνπ πνζνζηνύ δηάζεζεο ηνπ εθηεινύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ.Φ. 07-410 γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2016. Ε ζρεηηθή δαπάλε πιεξώλεηαη από ηελ Ναγία Νξνθαηαβνιή, Βάζεη ηνπ λ.4270/2014 

αξζξν 108. 
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Γ. Πν π.δ. 73/2015 « Δηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Ηπβέξλεζεο, Ρπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Ρπνπξγώλ θαη 

Ρθππνπξγώλ» (Α.116) 

ΟΠ. Πν ππ’ αξηζκό 4463/16/1017596 από 26-05-2016 Νξσηνγελέο Αίηεκα Δαπάλεο ηεο Δ.Α. Λάλζεο. 

Δ. Πελ ππ΄αξηζ 8055/1/16/48163 από 29-05-2016 Απόθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο (Α.Δ.Α. 72ΟΝ465ΦΘΓ-3ΓΛ), 

κε α/α 55006 θαηαρώξεζεο απηήο (ηεο απόθαζεο) ζην βηβιίν Γγθξίζεσλ θαη Γληνιώλ πιεξσκήο ηεο Ρ.Δ.Γ. 

ζην Ρπνπξγείν Νξνζηαζίαο ηνπ Ννιίηε. 

 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί κε πξόρεηξε δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ πξνκήζεηα 

βελδίλεο ακόιπβδεο 95 ΜΗΠ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκωλ ηεο  Δ.Α. 

Λάλζεο θαηά ηνλ κήλα Ζνύλην 2016, ζύκθωλα κε ηελ Περληθή Νεξηγξαθή ηνπ ζπλεκκέλνπ 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΠΜΟ Α, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

2.- Ωο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε ρακειόηεξε ηηκή, ήηνη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο βελδίλεο 

ακόιπβδεο 95 ΜΗΟ ζην Κνκό Λάλζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο. 

3.- Ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο θαη λα 

θαιύπηεη, κε πνηλή αθπξόηεηαο, ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα θαπζίκσλ (ζύκθσλα κε ην ΝΑΞΑΞΟΕΙΑ Α 

ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο). 

4.- Ε δαπάλε ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο ΟΡΚΜΘΖΗΜΡ ΝΜΟΜΡ 5,5436 %, ήηνη:  

α) ππέξ ησλ αζθαιηζηηθώλ Πακείσλ Νξνζσπηθνύ ΓΘ.ΑΟ., ζπλνιηθνύ πνζνύ 5,44%, σο εμήο: Π.Γ.Α.Ν.Α.Ο.Α. 

2,72%, θαη Ι.Ο.Π. 2,72%.  

β) ππέξ ηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 0,1036 %, σο εμήο: 

 0,10 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, θξάηεζεο αλαινγηθνύ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3 % επί 

ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο θαη θξάηεζεο ππέξ ΜΓΑ πνζνζηνύ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ.  

  Μη παξαπάλσ θξαηήζεηο, βαξύλνπλ ην δεκόζην.  

  Οην θαζαξό πνζό ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 1% πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

5.- Ε πιεξσκή ζα γίλεη, από ηελ Ναγία Νξνθαηαβνιή ηεο Ρπεξεζίαο καο, ακέζσο ύζηεξα από ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ζηελ Ρπεξεζία καο, από ηνλ 

πξνκεζεπηή, ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα-δειηία απνζηνιήο θαη εθόζνλ δηαζέηεη απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο θεληξηθήο θπβέξλεζεο . Ε δαπάλε ζα 

βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΗΑΓ 1511 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Φνξέα 07 Γηδηθόο Φνξέαο 410 

«Γιιεληθή Αζηπλνκία», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016. 

6.- Πν αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο όξγαλν, κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηνπ, (Άξζξν 21 Ν.Δ.118/2007) κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α. Πελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα θαηά πνζνζηό ζηα 

εθαηό. Πν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 

50% ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο. Γηα θαηαθύξσζε κέξνπο ηεο πνζόηεηαο θάησ ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ από ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνύ, απαηηείηαη πξνεγνύκελε απνδνρή από ηνλ πξνκεζεπηή.  

β. Πελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζόηεηαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό, κεηαμύ 

πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. Γθόζνλ ην πιηθό δελ είλαη δηαηξεηό θαη 

ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ηειηθόο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη 

θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο 

πξνζθνξέο. 

7.- Μη ελδηαθεξόκελνη πξνζθαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ή λα απνζηείινπλ ζηελ Δηεύζπλζε Αζηπλνκίαο 

Λάλζεο (Κέζηνπ 2Α – 67131 Λάλζε), έωο ηελ 14-06-2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πξίηε θαη ώξα 10:00’ 

(εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ), εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ν 

νπνίνο λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο: Πε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ» θαη ηε θξάζε «ΚΑ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΘΓΖ ΙΜΚΜ ΑΝΜ 

ΠΕΚ ΑΞΙΜΔΖΑ ΓΝΖΠΞΜΝΕ» (κε θεθαιαία γξάκκαηα). Πνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκόδηαο Ρπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 

ηελ πξνκήζεηα . Πνλ αξηζκό ηεο Νξόζθιεζεο. Πελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

α) Πα παξαθάησ Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα θέξεη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, θαζώο θαη ηελ έλδεημε 

«ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ») 

 i) Φνξνινγηθή Γλεκεξόηεηα  

ii) Αζθαιηζηηθή Γλεκεξόηεηα, από όινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο.  

iii) Ρπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986(Α΄-75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο θαη λα δειώλνληαη ηα αθόινπζα:  
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• όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ 

γλώζε.  

• όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ.  

• δελ απαζρνινύλ ή εθκεηαιιεύνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ.  

• όηη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

• ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη πιήξε, αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό 

ηνπο, θαζώο θαη ε πξνζθνξά θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα θαπζίκσλ.  

• ε πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ θαπζίκνπ είλαη ζύκθσλε κε:  

-απηή πνπ παξάγεηαη ζηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε.  

-ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ην Ρπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην 

Γεληθό εκείν ηνπ Ηξάηνπο θαζώο επίζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηεο ππ' αξηζκό 

467/2002 (ΡΓΗ1531/16-10-2003 η.Β΄) Ηνηλήο Ρπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Ρπνπξγώλ Μηθνλνκίαο θαη 

Μηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Νεξηβάιινληνο, σξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ.  

• Οηελ ίδηα ππεύζπλε δήισζε λα αλαθέξνληαη όινη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ 

εηζθνξέο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

β) Περληθή πξνζθνξά (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, ν 

νπνίνο ζα θέξεη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, θαζώο θαη ηελ έλδεημε «ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ») Ιαδί 

κε ηελ πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη κε πνηλή αθπξόηεηαο Φσηναληίγξαθν αδείαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξώλ 

θαπζίκσλ πνπ εθδίδεηαη από ηε Δηεύζπλζε Ιεηαθνξώλ θαη Γπηθνηλσληώλ. 

γ) Μηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο), ν 

νπνίνο ζα θέξεη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, θαζώο θαη ηελ έλδεημε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ»), 

κε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Ρπόδεηγκα (ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β) 

8.- Μη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Λάλζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

9.- Ππρόλ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, παξέρνληαη από ηελ Ρπεξεζία 

καο (ηει.: 25410 84107, fax: 25410 76310, email: adxanthis@astynomia.gr) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

10.- Πν θείκελν ηεο παξνύζαο λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα «Δηαύγεηα» (www.diavgeia.gov.gr), ζην Ηεληξηθό 

Ειεθηξνληθό Ιεηξών Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (www.eprocurement.gov.gr)  

Γπίζεο λα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην Γπηκειεηήξην Λάλζεο 

(ebex@otenet.gr) 

 

 Μ 

 ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

 ΓΗΖΗΑΟ ΓΡΑΓΓΓΘΜΟ 

 ΑΟΠΡΚ. ΡΝΜΔ/ΚΠΕΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

     Ε ππό πξνκήζεηα πνζόηεηα βελδίλεο ακόιπβδεο, ζα παξαδνζεί κε κεξηκλά θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή 

ζηηο δεμακελέο ηνπ ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο (2ν ρικ 

ε.ν. Λάλζεο – Ηαβάιαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Δ.Α. Λάλζεο), εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, σο εμήο. 

 

5.000 ιίηξα (θαη’ εθηίκεζε) ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΜΘΠΒΔΕ 95 ΜΗΠ 

α/α ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΕ 

ΝΜΟΜΠΕΠΑ ΟΓ ΘΖΠΞΑ ΡΝΕΞΓΟΖΑ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ 

1 ΡΝΕΞΓΟΖΑΗΜ ΝΞΑΠΕΞΖΜ ΠΕΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ 

ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ ΛΑΚΘΕΟ 

2ν ρικ ε.ν. Λάλζεο – 

Ηαβάιαο ( εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Π.Δ.Α. Λάλζεο) 

5.000,00 

 
 

- Μη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ ( θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ) θαζνξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ε πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε απηή πνπ 

παξάγεηαη ζηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ην 

Ρπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό εκείν ηνπ Ηξάηνπο 

θαζώο επίζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηεο ππ' αξ.467/2002 ( ΡΓΗ 1531/16-10-2003 

η.Β΄ ) Ηνηλήο Ρπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Ρπνπξγώλ Μηθνλνκίαο θαη Μηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη 

Νεξηβάιινληνο, σξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ.  

- Ε αξκόδηα Γπηηξνπή Ναξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη από ηηο αξκόδηεο Ρπεξεζίεο δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ από ηηο ηζρύνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ Ηώδηθα Πξνθίκσλ θαη Ννηώλ, 

πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. Οε πεξίπησζε παξαιαβήο είδνπο πνηνηηθά θαηώηεξνπ, πνπ δελ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηελ λνκνζεζία, θπξώζεηο. 

 

Β. ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ 

 ΟΡΚΜΘΖΗΜΟ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ (ΟΡΙΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΙΓΚΜΡ ΦΝΑ24% ΗΑΖ ΠΩΚ ΗΞΑΠΕΟΓΩΚ ): 7.200,00 € 
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ΠΑΡΑΡΗΜΑ Β 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Γηα ηελ ππ’ αξηζκό …………………………………….. από………………………….. Νξόζθιεζε Γθδήισζεο Γλδηαθέξνληνο ηεο 

Δ.Α. Λάλζεο 

 

ΟΠΜΖΓΖΑ ΝΞΜΟΦΓΞΜΚΠΜΟ:…………………………………………………………………………… 

ΜΚΜΙΑΟΖΑ ΓΝΖΓΖΞΖΟΕΟ:………………………………………………………………………………. 

Δ/ΚΟΕ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΙ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ…………………………………………………………………………………………  

ΑΞΙΜΔΖΑ Δ.Μ.Ρ…………………………………………………………………………………………….. 

Πειέθσλν επηθνηλσλίαο………………………………………………………………………………… 

Αξ. ηειενκνηόηππνπ (FAX)…………………………………………………………………………….. 

Δ/λζε Ειεθηξνληθνύ Παρπδξνκείνπ……………………………………………………………….  

 

 

ΝΞΜΟ  

ΠΕΚ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ ΛΑΚΘΕΟ 

ΑΚΑΘΡΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

 

ΓΖΔΜΟ  

 

ΝΜΟΜΟΠΜ ΓΗΝΠΩΟΕΟ επί ηνηο 

εθαηό (%) επί ηεο κέζεο ηηκήο 

πώιεζεο ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 

95 ΜΗΠ ζην Κνκό Λάλζεο, ηελ 

εκέξα παξάδνζεο 

ΝΜΟΜΟΠΜ ΓΗΝΠΩΟΕΟ επί ηνηο 

εθαηό (%) επί ηεο κέζεο ηηκήο 

πώιεζεο ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 

95 ΜΗΠ ζην Κνκό Λάλζεο, ηελ 

εκέξα παξάδνζεο 

ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΜΘΡΒΔΕ 95 ΜΗΠ.   

 (νινγξάθσο) (αξηζκεηηθώο) 

 
 
 
 

………………………………….………………2016  
Τόποσ / ημερομηνία  

Ο προςφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 6ΔΖΒ465ΦΘΕ-9ΟΒ    ΑΔΑΜ: 16PROC004545120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ 

ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΗΑΖ 

ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΕΟ ΑΚΑΟΡΓΗΞΜΠΕΟΕΟ 

ΑΞΕΓΓΖΜ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ 

ΓΓΚΖΗΕ ΝΓΞ. ΑΟΠΡΚΜΙΖΗΕ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ 

ΑΚΑΠΜΘΖΗΕΟ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ – ΘΞΑΗΕΟ 

ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ ΛΑΚΘΕΟ 

Αξηζκ. Νξση.: ………………………………… 

 

ΟΡΙΒΑΟΕ 

ΝΜΟΜ :   ΙΓΞΖ ΠΜΡ ΝΜΟΜΡ ΠΩΚ 7.200,00 ΓΡΞΩ 

               (ΟΡΙΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΙΓΚΜΡ Φ.Ν.Α. 24% ΗΑΖ ΗΞΑΠΕΟΓΩΚ) 

ΓΖΔΜΟ :   ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ 5.000,00 ΘΖΠΞΩΚ ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 95 ΜΗΠ ΓΖΑ ΠΖΟ 

               ΑΚΑΓΗΓΟ ΠΜΡ ΡΝΕΞΓΟΖΑΗΜΡ ΝΞΑΠΕΞΖΜΡ ΡΓΞΩΚ ΗΑΡΟΖΙΩΚ ΠΕΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕΟ ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ 

ΛΑΚΘΕΟ. 

ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕΟ : …………………………………… 

 

      Οηελ Λάλζε ζήκεξα ηελ ……  ηνπ κελόο …………………… έηνπο 2016,  εκέξα ηεο εβδνκάδαο ………. θαη ώξα 

……….. , ζηα γξαθεία ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο  (Κέζηνπ 2Α – Λάλζε) , νη ππνγεγξακκέλνη: 

α) Πν Γιιεληθό Δεκόζην, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελν ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο από ηνλ 

…………………………….., Δηεπζπληή ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα 

ζπληνκία «Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη 

β) …………………………………………………………………. ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ράξηλ ζπληνκίαο 

«Νξνκεζεπηήο» ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα : 

 

1. Ιε ηελ ππ’ αξηζκό ……………………………………………………. Απόθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο, εγθξίζεθε πίζησζε 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ #.7.200,00€#, γηα ηελ πξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππεξεζηαθνύ 

πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο. 

 

2. Ιε ηελ ππ’ αξηζκό …………………………………………Απόθαζε ηνπ  Δηεπζπληή ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο 

Λάλζεο, θαηαθπξώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε απ΄επζείαο αλάζεζε  ηεο ππ’ 

αξηζκό ……………………………….. Νξόζθιεζεο Γθδήισζεο Γλδηαθέξνληνο ηεο Δ.Α. Λάλζεο, πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 

…………………… θαη ώξα ………….  γηα ηελ «Νξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο 95 ΜΗΠ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο κελόο Ζνπλίνπ 2016», όπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο, ζηνλ αλσηέξσ ζπκβαιιόκελν πξνκεζεπηή. 

 

3. Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ, ν πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ πξναλαθεξόκελε ηδηόηεηά ηνπ, αλαζέηεη 

ηελ πξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο 95 ΜΗΠ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ 
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ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο κελόο Ζνπλίνπ 2016, ζηνλ δεύηεξν ζπκβαιιόκελν, ν νπνίνο ηελ 

αλαιακβάλεη, κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.   

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν Ούκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα βελδίλεο ακόιπβδεο 95 ΜΗΠ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο κελόο Ζνπλίνπ 2016, όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζπλνιηθήο αμίαο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

7.200,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ν.Α. θαη ησλ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

Άξζξν 2 

Οηνηρεία ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ – ηηκέο 

1. Πα είδε ηεο πξνκήζεηαο, ε πνζόηεηα θαη ε ηηκή, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 

ΓΖΔΜΟ 

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ 

ΝΜΟΜΠΕΠΑ 

(ΟΓ ΘΖΠΞΑ) 

ΙΓΟΕ ΠΖΙΕ 

(ΠΕΚ ΕΙΓΞΑ 

ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ) 

ΩΞΖΟ Φ.Ν.Α 

ΓΗΝΠΩΟΕ % 

ΓΝΖ ΠΕΟ 

ΙΓΟΕΟ ΠΖΙΕΟ 

ΗΑΘΑΞΕ 

ΠΖΙΕ 

ΙΜΚΑΔΑΟ 

(ΟΓ ΓΡΞΩ) 

ΟΡΚΜΘΖΗΕ 

ΗΑΘΑΞΕ ΑΛΖΑ 

ΠΖΙΕ ΟΓ ΓΡΞΩ 

ΒΓΚΔΖΚΕ 

ΑΙΜΘΡΒΔΕ95 

ΜΗΠ 

     

ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 5,5436 % (ΓΝΖ ΠΕΟ ΗΑΘΑΞΕΟ ΑΛΖΑΟ) 

(Βαξύλνπλ ηελ Ρπεξεζία) 

 

Φ.Ν.Α. 24% (ΓΝΖ ΠΕΟ ΗΑΘΑΞΕΟ ΑΛΖΑΟ)  

ΟΡΚΜΘΖΗΜ ΝΜΟΜ ΔΑΝΑΚΕΟ ΙΓ ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ ΗΑΖ Φ.Ν.Α .  

 

2. Μη ηειηθέο πνζόηεηεο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ, αλάινγα κε ηε ηηκή κέζε ηηκή πώιεζεο ηεο ακόιπβδεο 

βελδίλεο 95 ΜΗΠ ζην Κ. Λάλζεο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, εληόο ηνπ νξίνπ 30% ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ π.δ. 118/2007 θαη εληόο ηνπ πνζνύ ηεο εγθεθξηκέλεο πίζησζεο. 

3. Ε ηηκή κνλάδαο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ κέζε ηηκή πώιεζεο ηεο ακόιπβδεο 

βελδίλεο 95 ΜΗΠ ζην Κ. Λάλζεο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, κεησκέλε θαηά …………………. 

 

Άξζξν 3 

ξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο 

  Ε ππό πξνκήζεηα πνζόηεηα βελδίλεο ακόιπβδεο, ζα παξαδνζεί κε κεξηκλά θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή 

ζηηο δεμακελέο ηνπ ππεξεζηαθνύ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Δηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Λάλζεο, 2ν ικ 

ε.ν. Λάλζεο – Ηαβάιαο ( εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.Δ.Α. Λάλζεο), εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ   ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

5.000 ιίηξα (θαη’ εθηίκεζε) ΒΓΚΔΖΚΕ ΑΙΜΘΠΒΔΕ 95 ΜΗΠ 

α/α ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΕ 

ΝΜΟΜΠΕΠΑ ΟΓ ΘΖΠΞΑ ΡΝΕΞΓΟΖΑ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ 

1 ΡΝΕΞΓΟΖΑΗΜ ΝΞΑΠΕΞΖΜ ΠΕΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ 

ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ ΛΑΚΘΕΟ 

2ν ρικ ε.ν. Λάλζεο – 

Ηαβάιαο ( εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Π.Δ.Α. Λάλζεο) 

5.000,00 

 

 

Άξζξν 4 



ΑΔΑ: 6ΔΖΒ465ΦΘΕ-9ΟΒ    ΑΔΑΜ: 16PROC004545120 
Ναξαιαβή – έιεγρνο εηδώλ 

   Ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα θαπζίκσλ, θαζώο θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο, ζα γίλεη ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο απηώλ, από ηξηκειή επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζθνπό απηό. 

 

Άξζξν 5 

Πξόπνο θαη ρξόλνο πιεξωκήο 

1. Ε πιεξσκή ζα γίλεη, από ηελ Ναγία Νξνθαηαβνιή ηεο Ρπεξεζίαο καο, ακέζσο ύζηεξα από ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ζηελ Ρπεξεζία καο, από ηνλ 

πξνκεζεπηή, ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα-δειηία απνζηνιήο θαη εθόζνλ δηαζέηεη απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

2. Ε δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΗΑΓ 1511 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Φνξέα 07 Γηδηθόο 

Φνξέαο 410 «Γιιεληθή Αζηπλνκία», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016. 

 

 

Άξζξν 6 

Ηξαηήζεηο - Φόξνο εηζνδήκαηνο 

1. Ε δαπάλε ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο ΟΡΚΜΘΖΗΜΡ ΝΜΟΜΡ 5,5436 %, ήηνη: 

α) ππέξ ησλ αζθαιηζηηθώλ Πακείσλ Νξνζσπηθνύ ΓΘ.ΑΟ., ζπλνιηθνύ πνζνύ 5,44%, σο εμήο: 

Π.Γ.Α.Ν.Α.Ο.Α. 2,72%, θαη Ι.Π.Ο. 2,72%. 

β) ππέξ ηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 0,1036 %, σο εμήο: 

0,10 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, θξάηεζεο αλαινγηθνύ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3 % επί 

ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο θαη θξάηεζεο ππέξ ΜΓΑ πνζνζηνύ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

Μη παξαπάλσ θξαηήζεηο, βαξύλνπλ ην δεκόζην. 

2. Οην θαζαξό πνζό ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 1% πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 7 

Ρπνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή 

1. Μ Νξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηόηεηαο πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ 

(ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 95 ΜΗΠ), πνπ ζπληζηά ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Ούκβαζεο. 

2. Μ Νξνκεζεπηήο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρόλ δεκία ή επίπησζε 

ζην πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή θαη γηα ην δηάζηεκα όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν εθνδηαζκόο ηνπ θαπζίκνπ 

(ΒΓΚΔΖΚΕΟ ΑΙΜΘΡΒΔΕΟ 95 ΜΗΠ). 

3. Μη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ ( θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ) θαζνξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ε πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε απηή πνπ 

παξάγεηαη ζηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ην 

Ρπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό εκείν ηνπ Ηξάηνπο 

θαζώο επίζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηεο ππ' αξ.467/2002 ( ΦΓΗ 1531/16-10-2003 

η.Β΄ ) Ηνηλήο Ρπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Ρπνπξγώλ Μηθνλνκίαο θαη Μηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη 

Νεξηβάιινληνο, σξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ. Ε αξκόδηα Γπηηξνπή Ναξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη από 

ηηο αξκόδηεο Ρπεξεζίεο δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ, ζύκθσλα κε ηελ, από ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ 

Ηώδηθα Πξνθίκσλ θαη Ννηώλ, πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. Οε πεξίπησζε παξαιαβήο είδνπο πνηνηηθά 

θαηώηεξνπ, πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηελ λνκνζεζία, 

θπξώζεηο. 

4. Μ Νξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, θαζώο θαη ηελ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αζθεί. 

5. Μ Νξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε θνξησηηθά-εθθνξησηηθά, ινγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε 

ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. Μ Νξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηεο, ηπρόλ ζπκβνύισλ ή αληηπξνζώπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από απηήλ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζώο θαη γηα ηηο ηπρόλ παξεπόκελεο ππνρξεώζεηο. 
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Άξζξν 8 

Ηπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο 

     Ωο πξνο ηηο θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη κε 

ζπκκόξθσζεο ζε ηπρόλ δηαηππσκέλεο παξαηεξήζεηο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ 

Ν.Δ.118/2007, ζε ζπλδπαζκό κε ην παξάξηεκα Β ηεο ππ’ αξηζκό …………………………….. πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Α. Λάλζεο. 

  

Άξζξν 9 

Ηαηαγγειία ζύκβαζεο 

   Ε Αλαζέηνπζα Αξρή, έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο, θαζ’ 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθ πξνζέζεσο, ζπλερώο θαη απνδεδεηγκέλα παξαιείπεη λα εθπιεξώζεη ηηο 

αλαιεθζείζεο ππνρξεώζεηο ηνπ, ν δε πξνκεζεπηήο, εθόζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαιείπεη ρσξίο λόκηκε 

αηηία, ηελ πιεξσκή ηνπ νθεηιόκελνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα, ζπκβαηηθνύ ηκήκαηνο. 

  

 

 

Άξζξν 10 

Γπίιπζε δηαθνξώλ – Δηαηάμεηο 

1. Ηάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, επηιύεηαη 

απνθιεηζηηθά από ηα αξκόδηα Γιιεληθά Δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Ρπεξεζίαο. 

2. Ε ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. 2286/1995 «Νξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ, ηνπ Ν.Δ. 394/96 «Ηαλνληζκόο Νξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ», ηνπ Κ.2362/95 «Νεξί Δεκνζίνπ 

Θνγηζηηθνύ» θαη ηνπ Ν.Δ. 118/2007 «Ηαλνληζκόο Νξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ». 

     Ηαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε, ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεθε λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ζε δύν (2) όκνηα πξσηόηππα, ζε θάζε έλα από ηα νπνία 

επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπόκελα έλζεκα. 

    Από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο, έλα θαηαηέζεθε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ην άιιν 

δόζεθε ζηνλ πξνκεζεπηή. 

ΜΖ ΟΡΙΒΑΘΘΜΙΓΚΜΖ 

ΓΖΑ ΠΜ ΓΘΘΕΚΖΗΜ ΔΕΙΜΟΖΜ Μ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕΟ 

Μ Δηεπζπληήο  

 


