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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της ̟ροµήθειας. 
 
Η ̟αρούσα Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων αφορά την ̟ροµήθεια λι̟αντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων 

και µηχανηµάτων των Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων για ένα (1) ηµερολογιακό έτος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η ̟ροµήθεια λι̟αντικών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε : 
 

1. Την µε αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργική Α̟όφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
2. Το N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί ̟ροµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις   συναφών 

θεµάτων». 
4. Το άρθρο 158 ̟αρ. δ του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».  
5. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β) : Εξαίρεση ̟ροµηθειών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µε ανάδειξη χορηγητών - 

̟ροµηθευτών α̟ό την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.).  
6. Τον Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): ∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

7. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, ̟ερί «Οργάνωσης της αγοράς ̟ετρελαιοειδών και άλλες          διατάξεις. 
8. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (Ει 

134/30-4-2004) ̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών 
και υ̟ηρεσιών. 

9. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την 
οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

10. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29.6.2000 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές». 

11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
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ΑΡΘΡΟ 3O: Συµβατικά στοιχεία.   
 
Τα συµβατικά στοιχεία είναι: 
α) Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων. 
β) Τεχνική Περιγραφή-Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός. 
γ) ∆ιακήρυξη. 
δ) Οικονοµική Προσφορά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4O: Εγγύηση συµµετοχής. 
 

       Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα 
καλύ̟τει το 5% ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της/των οµάδας /ων ̟ου συµµετέχουν 
συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται µε την ̟ροσκόµιση ισό̟οσου γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένης Τρά̟εζας.  
       Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
̟εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών. 
Προσφορά ̟ου δε συνοδεύεται α̟ό αυτή την εγγυητική, είναι α̟αράδεκτη.  
       Η εγγύηση συµµετοχής ̟ου αφορά τον ̟ροµηθευτή στον ο̟οίο κατακυρώθηκε η ̟ροµήθεια, 
ε̟ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες 
α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Στους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες ε̟ιστρέφονται εντός ̟έντε (5) ηµερών 
α̟ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5O: Σύµβαση. 
 
Οι ανάδοχοι της ̟ροµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του α̟οτελέσµατος αυτής, είναι 

υ̟οχρεωµένοι να ̟ροσέλθουν ̟ρος υ̟ογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 
6ο άρθρο της ̟αρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωµή. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της ̟ροµήθειας, 

σύµφωνα µε τη 2η ̟αράγραφο του 26ου άρθρου της Υ̟ουργικής Α̟όφασης 11389/1993. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης ε̟ιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της ̟ροµήθειας µετά την ολοκλήρωση της 
̟αραλαβής του αντίστοιχου ̟ρος ̟ροµήθεια είδους α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή και την εκκαθάριση των 
τυχόν α̟αιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η ̟ληρωµή του κάθε ̟ροµηθευτή θα γίνεται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της ̟ροµήθειας και µε τη σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου 
̟αραλαβής και την ̟ροσκόµιση του τιµολογίου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7O: Ποινικές ρήτρες – Έκ̟τωση του αναδόχου. 
 
Εάν υ̟άρξει αδικαιολόγητη υ̟έρβαση της συµβατικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης της ̟ροµήθειας, µ̟ορεί 

να ε̟ιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υ̟ουργικής 
Α̟όφασης. Ε̟ίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει εντός της ̟ροθεσµίας αυτής µ̟ορεί να κηρυχθεί 
έκ̟τωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης, εκτός αν η καθυστέρηση 
θεωρείται αναγκαία, ο̟ότε η ̟αράταση δίνεται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα α̟ό σχετική αίτηση του 
αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 8O: Πληµµελής κατασκευή. 
 
Εφ’ όσον τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη δεν αντα̟οκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 

ελαττώµατα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υ̟οχρεωµένοι να τα α̟οκαταστήσουν ή βελτιώσουν σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ε̟ίσης εάν α̟ό τη χρήση του ακατάλληλου λι̟αντικού ε̟έλθει φθορά στον 
µηχανολογικό εξο̟λισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να αναλάβει όλες 
τις δα̟άνες α̟οκατάστασης της βλάβης ̟ου ̟ροξένησε το ακατάλληλο ̟ροϊόν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις. 
 
Οι ανάδοχοι ε̟ιβαρύνονται µε τις  δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοι̟ά 

έξοδα της δηµο̟ρασίας, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, όλους τους φόρους, τα τέλη, χαρτόσηµα και τις 
κρατήσεις ̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10O: Χρόνοι και τό̟οι ̟αράδοσης. 
 
Τα λι̟αντικά θα ̟αραδίδονται τµηµατικά στο συνεργείο του ∆ήµου Χανίων, εντός  48 ωρών, ύστερα 

α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του αρµόδιου τµήµατος. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 11O: Προσωρινή και οριστική ̟αραλαβή 
 
Η ̟ροσωρινή ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ενεργείται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αρουσία 

του αναδόχου. Εάν κατά την ̟αραλαβή δια̟ιστωθεί α̟όκλιση α̟ό τις συµβατικές τεχνικές ̟ροδιαγραφές, 
η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µ̟ορεί να ̟ροτείνει ή την τέλεια α̟όρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση 
των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος(ή ανάδοχοι) δεν συµµορφωθεί ̟ρος τις 
̟ροτάσεις της ε̟ιτρο̟ής, εντός της α̟ό της ίδιας οριζόµενης ̟ροθεσµίας, ο ∆ήµος Χανίων δικαιούται να 
̟ροβεί στην τακτο̟οίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον ̟λέον 
̟ρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρό̟ο. 

Η οριστική ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων µε 
µακροσκο̟ικό έλεγχο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12O 

 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνεται η ̟ροµήθεια και η ̟ροσκόµιση των λι̟αντικών στο ∆ήµο Χανίων. 

 
                         
                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 
 
                           ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


