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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών  (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, αµόλυβδης βενζίνης και 
λιπαντικών), που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Φαρκαδόνας , του 
Ν.Π.∆.∆. «ΠΕΛΙΝΝΝΑ ,του Ν.Π.Ι.∆. ΚΟΙ.∆Ε.ΦΑ, του Ν.Π.Ι.∆. ∆ΕΥΑΦ  και των σχολικών  
µονάδων του ∆ήµου Φαρκαδόνας (Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης & 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). 
 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις  

 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

α)Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «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». 
β)Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 
γ)Της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
δ)Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
ε)Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συµβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 
στ)Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
ζ) To Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  
 

Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόµοι, τα ∆ιατάγµατα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ., 
που εναρµόνισαν την Ελληνική Νοµοθεσία περί Προµηθειών µε το ∆ίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά στοιχεία 

 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  
1) Η διακήρυξη δηµοπρασίας.  
2) Η οικονοµική προσφορά. 
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
4) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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Άρθρο 4ο 
Προσφορές 

 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες 

οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε 
οµάδας. 

∆ε θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των 
ποσοτήτων της κάθε οµάδας καυσίµων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
προσφέρουν την κάθε οµάδα καυσίµων για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 
 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν 

από την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φαρκαδόνας , σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 
11389/1993. 
 
 

Άρθρο 6ο  
Εγγύηση συµµετοχής 

 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014 σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), επί του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε οµάδα για την οποία υπάρχει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής απευθύνεται προς το ∆ήµο 
Φαρκαδόνας  (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συµµετοχής. 

 

Άρθρο 7ο  
Σύµβαση 

 
Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου 

Φαρκαδόνας  σύµφωνα µε την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Εποµένως σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση 
αυτοτελών σχεδίων συµβάσεων µε έκαστο νοµικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η 
προµήθεια, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ήµου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην 
αρµοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συµβαλλόµενου προσώπου. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/1993 για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυήσεις αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν. 4281/2014.  

 
 

Άρθρο 8ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 



 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

η οποία αντιστοιχεί σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό ένα τοις 
εκατό (1%), επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα 
(∆ήµος ή νοµικό πρόσωπο) µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση (αριθ. 3/11543/26-
03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια 
επιτροπή. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
–µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε  παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
 

Άρθρο 9ο  
Παραλαβή υλικών 

 
Η παραλαβή του αντικειµένου της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 28 της 

Υ.Α. 11389/1993. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών που 
προµηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο ∆ήµος και το κάθε νοµικό του πρόσωπο) θα γίνει από 
την επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών) παρουσία του αναδόχου. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτών και η συµµόρφωσή τους µε τις προδιαγραφές της µελέτης και τους 
όρους της σύµβασης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προµήθεια ειδών ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί 
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 
ακατάλληλης ποσότητας, ο φορέας (ο ∆ήµος ή το νοµικό πρόσωπο)  δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προµήθεια ειδών ή στη µείωση του 
τιµήµατος. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 10ο  
Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήµου ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 
υπαιτιότητα του δήµου ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δε 
δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών, µπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 της Υ.Α. 11389/1993.  

 
 

Άρθρο 11ο  
Ελαττωµατικά είδη 

 
Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της 

σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα 
αντικαταστήσει µε νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης και τους όρους της 
σύµβασης σε διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

 
 



 
 

Άρθρο 12ο  
Φόροι – τέλη - κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κείµενων διατάξεων. 
 
 

Άρθρο 13ο  
Πληρωµές 

 
Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης την ηµέρα 

παράδοσης στο Νοµό Τρικάλων για τα καύσιµα είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η 
πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των 
ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών.  

 
 

Άρθρο 14ο  
Τόπος παράδοσης και ποσότητες 

 
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά από την ηµέρα της σύµβασης ανάλογα µε τις 

ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων. 
Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρµανσης, θα γίνεται περιοδικά, στις 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου Φαρκαδόνας  και των νοµικών προσώπων 
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη  θα γίνεται 
εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου  Φαρκαδόνας για τα οχήµατα του ∆ήµου και 
των νοµικών προσώπων.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή εντολή από τον κάθε φορέα. 
Ο ∆ήµος Φαρκαδόνας και τα νοµικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να 

απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας να εφοδιάσει το ∆ήµο και τα νοµικά πρόσωπα µε την παραγγελθείσα 
ποσότητα των καυσίµων.  

Εάν ο προµηθευτής είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Φαρκαδόνας θα 
πρέπει να συµβληθεί µε πρατήριο εντός των ορίων του ∆ήµου για τον ανεφοδιασµό των 
αυτοκινήτων κατόπιν συµφωνίας µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων. 
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