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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της προµήθειας 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, 

αµόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρµανσης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων για ένα 
(1) ηµερολογιακό έτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προµήθεια καυσίµων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/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. 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 

ΑΡΘΡΟ 3O: Εγγύηση συµµετοχής 
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 
26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 

Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η 
εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που 
προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια 
ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4O: Σύµβαση 
 
Οι ανάδοχοι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι 

υποχρεωµένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 
5ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 5O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωµή 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της προµήθειας, 

σύµφωνα µε τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, και παρέχεται µε 
µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο 
της προµήθειας µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προµήθεια είδους από την 
αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή 
του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί 

να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής 
Απόφασης. Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση 
θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του 
αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7O: Πληµµελής κατασκευή 
 
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 

ελαττώµατα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επέλθει φθορά στον 
µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις 
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

 
ΑΡΘΡΟ 8O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
 
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίµων 
 
α) Πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη 
 
Τα πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των 

αυτοκινήτων και µηχανηµάτων που ανήκουν σε κάθε δηµοτική ενότητα του ∆ήµου θα γίνεται εντός των 
γεωγραφικών ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας. 

 
β) Πετρέλαιο θέρµανσης 
 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαµενές των κτιρίων του ∆ήµου Χανιών, 

σε κάθε δηµοτική ενότητα. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνονται τµηµατικά.  
 
ΑΡΘΡΟ 10O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
 
Η προσωρινή παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία 

του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση 
των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος(ή ανάδοχοι) δεν συµµορφωθεί προς τις 
προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Χανίων δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο 
για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
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Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων µε 
µακροσκοπικό έλεγχο. 

 
  ΑΡΘΡΟ 11O 

 
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της διακηρύξεις, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των 

ποσοτήτων του προϋπολογισµού της προκήρυξης  και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον 
κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και 
για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίµου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το ∆ήµο και σε καµία 
περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του και την 
προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 12O 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των καυσίµων στο ∆ήµο Χανίων. 

 
                         
                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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