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Σ Υ ΓΓ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια « Καυσίμων και λιπαντικών για τις 

ανάγκες του Δήμου Τοπείρου για το έτος 2015 ».  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά λόγω έλλειψης χώρου αποθήκης, σύμφωνα 

με τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. Για κάθε επιμέρους προμήθεια θα συνάπτεται συμφωνητικό, 

που θα πληροί τους όρους της αρχικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

Aπό τις  

 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

όπως ισχύει. 

1.2 Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

1.3 Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του 

Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» 

1.4 . Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 

1.5 Του N. 3852/2010 

1.6 Του Ν. 4281/2014 

  

2. Των σχετικών Νόμων και Π.Δ. που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο, 

όπως αυτές ισχύουν μέχρι δημοσιεύσεως της παρούσης 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 Τα προσφερόμενα είδη πλήρη και έτοιμα προς λειτουργία, θα παραδίδονται τμηματικά στο 

χώρο στέγασης του Δήμου. Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα καύσιμα στις ποσότητες που έχει ανάγκη και 

ο προμηθευτής υποχρεούται να τα παραδώσεις εντός δύο (2) ημερών. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία 

ο Δήμος δεν θα παραλάβει το προσφερόμενο είδος και δεν θα πληρώσει τον προμηθευτή. 

 Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα του Δήμου για προμήθειες από βενζιναντλίες πρατηρίων 

εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις παροχής της παραλήπτριας υπηρεσίας.    

 Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίνεται τηλεφωνικά (ο τρόπος αυτός δικαιολογεί 

την εκτέλεση) από τον Δήμο στον προμηθευτή και θα ακολουθεί και έγγραφη παραγγελία, η οποία 

θα επισυνάπτεται με το τιμολόγιο. 

 



ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  H εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του ποσού του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου 

κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον 

διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 5% του συνολικού ποσού της προσφοράς που κατακυρώθηκε για 

καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

2.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα. 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

 Τον αριθμό εγγύησης. 

 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο Δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως. 

 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που έχει συνάψει τη σύμβαση και 

ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό 

αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές. 

4.  Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της 

σύμβασης που ενάγεται σε βάρος του, τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την 

υπέρ του Δήμου κατάπτωσή της, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατεθείσας εγγύησης. 

5.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τον χρόνο εγγύησης και ύστερα 

από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ 
1.  Εάν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση της προμήθειας εντός 

είκοσι (20) ημερών από της γνωστοποίησης σ’ αυτόν της κατακύρωσης της δημοπρασίας στο 

όνομά του, ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκ 5 

% εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος μετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει 

οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει την Δημοπρασία. 

2.  Ο Δήμος στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών 

γενομένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από μέρους του προμηθευτή που αρνήθηκε την 

υπογραφή της σύμβασης.  



 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των 

πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

 Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες 

προσφερομένων ειδών και οι τυχόν επελθούσες φθορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών 

εξόδων και οφέλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στο Δήμο, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο 

προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.  Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής θα προσκομίσει στο Δήμο 

για την παράδοσή του, το συμφωνημένο προσφερόμενο είδος. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί 

και απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Ο προμηθευτής ευθύνεται μέχρι του χρόνου 

υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής. Μετά την ποσοτική παραλαβή η ευθύνη του 

προμηθευτή περιορίζεται στα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. 

2.  Στην συνέχεια της ποσοτικής παραλαβής, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής θα 

προβεί στην προσωρινή παραλαβή μετά από δοκιμαστική λειτουργία επί μια εβδομάδα. Η 

προσωρινή παραλαβή θα συντελεστεί το πολύ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα 

ποσοτικής παραλαβής. 

3.  Η προσωρινή παραλαβή αποσκοπεί στην διαπίστωση της ύπαρξης όλων όσων στην προσφορά και 

στη διακήρυξη καθορίζονται. 

4.  Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά τον χρόνο εγγύησης. 

5.  Η οριστική παραλαβή αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν φθορών, ζημιών κλπ που θα ήθελαν 

παρουσιασθεί λόγω κακής ποιότητας υλικών ή πλημμελούς κατασκευής τις οποίες ο προμηθευτής 

υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεμίας αμοιβής, εφ’ όσον είναι δεικτικές επανορθώσεων κατά 

την κρίση της επιτροπής. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να 

αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που κατά το διάστημα μεταξύ προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως 

του προμηθευτή προς την υποχρέωση αυτή, ο Δήμος. δικαιούται να προβεί σε αυτό, σε βάρος και 

για λογαριασμό του προμηθευτή της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης. Η 

παραλαβή θα γίνει από επιτροπή η οποία προβλέπεται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση 

αριθμός 11389/1993 Υπουργείου Εσωτερικών και του Ν. 2286/1995). 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
H από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της 

υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμος 

το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

(απόφαση 11389/1993) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 



ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΟΥ 
1.  Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται για την 

ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος. 

2.  Ο πωλητής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία.  

3.  Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα 

οποία δεν είναι δυνατός να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, Ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση 

του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή της αξίας από τον Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνει ως ακολούθως: 

1.  Ολόκληρο το ποσό της αξίας κάθε επιμέρους παραγγελίας θα καταβάλλεται μετά την προσωρινή 

παραλαβή της. 

2.  Επίσης γίνονται δεκτές και προσφορές με ευνοϊκότερους όρους 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με το 

άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση 11389/1993) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια εξαγωγής 

από την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται μερίμνης και δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές 

εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασμών) 

 

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να 

παραδώσει στο Δήμο, σύμφωνα  και με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

 

ΕΥΛΑΛΟ 11/02/2015 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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