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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

Α Γενικά Στοιχεία  

Η μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, 

πετρέλαιο θέρμανσης, Yγραέριο Κίνησης LPG, υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – 

μείγμα Προπανίου και Βουτανίου) - CPV: 09100000-0) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων 

του (1. Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), 2. Σχολική 

Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 3. Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Χανίων, 4. Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, 5. Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)) 

Η προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 822.671,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(663.444,94 € χωρίς ΦΠΑ), χωρίζεται σε δεκατρείς (13) ομάδες - τμήματα για προμήθεια 

καυσίμων: 

Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

Τμήμα Κ2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

Τμήμα Κ3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας) 

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας) 

Τμήμα Κ5 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων) 

Τμήμα Κ6 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων) 

Τμήμα Κ7 (Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες- Γηροκομείο Χανίων) 

Τμήμα Κ8 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ) 

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ) 

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη – Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-

Κατασκήνωση Καλαθά) 

Τμήμα Κ13 (Υγραέριο Κίνησης LPG - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 



 

Σελίδα 2 

Η προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των 

ανωτέρω πέντε (5) νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους 

προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. 
Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας 
προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των 
υπό προμήθεια ειδών. 

Η παρούσα ενιαία μελέτη τεχνικών προδιαγραφών η οποία περιλαμβάνει τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό επέχει και θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Α.1 Η προμήθεια χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:  

Α.1.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ Χανίων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 17.338,71 €πλέον ΦΠΑ 24% 4.161,29 € 

Σύνολο 21.500,00 € 

Τμήμα Κ2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη- Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δ 

Χανίων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 365.322,58 € πλέον ΦΠΑ 24% 87.677,42 € 

Σύνολο 453.000,00 € 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας) 

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 135.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 32.400,00 € 

Σύνολο 167.400,00 € 

 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)  

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 76.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% 18.360,00 € 

Σύνολο 94.860,00 € 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

Τμήμα Κ5 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανίων 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 27.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.480,00 € 

Σύνολο 33.480,00 € 

 

Τμήμα Κ6 (Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)  

Βενζίνη αμόλυβδη για την κίνηση των οχημάτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.375,00 €πλέον ΦΠΑ 24% 810,00 € 

Σύνολο 4.185,00 € 

Τμήμα Κ7 (Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων) 

Υγροποιημένα καύσιμα – φιάλες μείγματος προπανίου βουτανίου – για τις ανάγκες του 

Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 730,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 175,20 € 

Σύνολο 905,20 € 

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Τμήμα Κ8 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)  

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού 

Κοινωνικής Πολιτικής κ Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.800,00€πλέον ΦΠΑ 24% 4.752,00 € 

Σύνολο 24.552,00 €  

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ) 

Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής κ 

Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.205,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.489,20€ 

Σύνολο 7.694,20 € 

Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ  

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα του νομικού προσώπου 

«Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)» Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.837,65 

€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.161,04 € 

Σύνολο 5.998,69 € 

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης – ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανίων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.016,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 483,84 € 

Σύνολο 2.499,84 € 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων - Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά 

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-
Κατασκήνωση Καλαθά) 
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Πετρέλαιο κίνησης,Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης 

Καλαθά Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 892,80 € 

Σύνολο 4.612,80 € 

Τμήμα Κ13 (Υγραέριο Κίνησης LPG- Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 

Υγραέριο Κίνησης LPG για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 384,00€ 

Σύνολο 1.984,00 € 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία 

προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της 

προμήθειας, σύμφωνα με τα τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης τους στο Ν. Χανίων για τα υγρά καύσιμα και το υγραέριο κίνησης LPG και  

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα 

Προπανίου και Βουτανίου) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα 

ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει 

έκαστο Φορέα Προμήθειας.  

Η προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α/75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται η 

συμμόρφωση των προσφερόμενων καυσίμων με τις παρακάτω απαιτούμενες προδιαγραφές: 

 Για τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές 

που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), την ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010), την ΚΥΑ 

284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), την ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), την ΚΥΑ 356/2000 

(ΦΕΚ 410/Β/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ 1415/Β/2006), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ 

1730/Β'/2001), την ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), την ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 

1273/Β/2003), την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως ισχύουν, και να είναι 

ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

 Για τα προσφερόμενα υγραέριο κίνησης LPG και υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες 

(υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου) πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που 

ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και να είναι 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 300/2005-2006 (ΦΕΚ 1483/Β/2006). 

Επίσης οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: Δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης Διακήρυξης και ότι 

δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 
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Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη των 

τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν.  

Όσον αφορά τους υποψήφιους θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους: 

α) Άδεια Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας καυσίμων ή/και Άδεια διακίνησης 

πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3054/2002, ή/και 

Άδεια Παραγωγής ή/και Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας, ανάλογα το/τα Τμήμα/Τμήματα 

του Διαγωνισμού που υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

β) Αδεία λειτουργίας του/των πρατηρίου/ων καυσίμων, μέσω του/των οποίων θα 

ανεφοδιάζονται τα οχήματα – μηχανήματα των Φορέων Προμήθειας στην περίπτωση που 

δεν συμπίπτει/ουν με την άδεια λιανικής εμπορίας που προβλέπεται ανωτέρω. 

(Αφορά τους υποψήφιους προμηθευτές των τμημάτων Προμήθειας με α/α: Κ2, Κ6, Κ9, 

Κ10, που αφορούν τα καύσιμα κίνησης). 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ψηφιακά 

υπογεγραμμένη όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις 

(πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

ανεφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας. 

(Αφορά τους υποψήφιους προμηθευτές των τμημάτων Προμήθειας με α/α: Κ2, Κ6, Κ9, 

Κ10, Κ12 που αφορούν τα καύσιμα κίνησης στα οποία οι παράδοση θα γίνεται από τις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή). 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα 

δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.  

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Φορείς Προμήθειας) διατηρούν το δικαίωμα να 

αποστέλλουν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο 

και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως 

αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα καυσίμου και να 

ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των 

προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η 

μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους 

(Γ.Χ.Κ.). 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών (ή 

προγραμματισμών) εξόδων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα προμήθειας.  

Α.2 Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών  

Α.2.1 Υγρά καύσιμα.  

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των 

προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 

εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 

316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 
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(ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων 

τροποποιήσεων τους.  

Επίσης:  

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό 

και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές 

Υπ. Αποφάσεις 467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/2003) και 468/2002 (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ 

Β 1736/2007), όπως ισχύουν, και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια.  

Α.2.2 Υγραέριο Κίνησης LPG 

Για το υγραέριο κίνησης LPG ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υπ Αποφ-

Δ3/14858/93 (ΦΕΚ-477.Β/1-7-93) και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πού 

αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006). Το καύσιμο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά και θα μεταφέρεται από τον ανάδοχο στον χώρο της 

κατασκήνωσης με τα κατάλληλα και ασφαλή μέσα και η τοποθέτηση τους στις αντίστοιχες 

δεξαμενές. 

Α.2.3 Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου και Βουτανίου).  

Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (Προπάνιο και Βουτάνιο) πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις πού αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006), 

εμφιαλωμένα σε φιάλες (κατακόρυφα μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 

10kg.  

Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι μείγμα προπανίου-βουτανίου (Π-Β) του εμπορίου (μείγμα 

υδρογονανθράκων προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες η 

ζητούμενη πτητικότητα είναι ενδιάμεση μεταξύ της πτητικότητας του προπανίου και αυτής του 

βουτανίου). Το προϊόν θα αποτελείται από Προπάνιο του εμπορίου (υδρογονάνθρακες που 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό 

χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πτητικότητα - το Προπάνιο εμπορίου περιέχει κυρίως προπάνιο 

και/ή προπένιο) και Βουτάνιο του εμπορίου (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η 

χαμηλή πτητικότητα - το Βουτάνιο εμπορίου περιέχει κυρίως βουτάνιο και/ή βουτένιο).  

Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια 

υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των 

προμηθευτή/των.  

Α.3 Αναλυτικό αντικείμενο προμήθειας – Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Η προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 822.671,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(663.444,94 € χωρίς ΦΠΑ) χωρίζεται σε δεκατρείς (13) ομάδες - τμήματα για προμήθεια 

καυσίμων (CPV: 09100000-0, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 

θέρμανσης, Yγραέριο Κίνησης LPG, και υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες: υγραέριο – μείγμα 

Προπανίου και Βουτανίου) ως αναλύονται ακολούθως.  

Οι κατωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, ανά τμήμα και είδος, είναι 

ενδεικτικές. Έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις 

αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.  
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος / μέρη της 

προμήθειας, σύμφωνα με τα τμήματα που προβλέπονται κατωτέρω. Έκαστη προσφορά ανά 

τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων προς προμήθεια ειδών στο τμήμα 

αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.  

Γενικά οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη), ήτοι ο ανεφοδιασμός 

οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με 

μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

των Φορέων Προμήθειας και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα έκαστου Φορέα Προμήθειας 

από αντλία που θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων. Εξαίρεση στο 

ανωτέρω είναι το πετρέλαιο κίνησης της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά, όπως 

αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα, η προμήθεια καυσίμων 

κίνησης να παρασχεθεί από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήριο) εντός 

της συγκεκριμένης περιοχής ύστερα από συνεργασία με οικονομικό φορέα που διαθέτει.  

Η παράδοση των λοιπών καυσίμων προς προμήθεια (καύσιμα θέρμανσης, Yγραέριο Κίνησης LPG, 

υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες) καθώς επίσης και του πετρελαίου κίνησης της Παιδικής 

Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά, θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

έκαστου Φορέα προμήθειας, στις εγκαταστάσεις κάθε Φορέα Προμήθειας, εντός 24 ωρών από 

την παραγγελία και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, καθώς και στη διακήρυξη, ανά 

τμήμα της Προμήθειας, ενώ η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των 

προμηθευτή/των.  

Α.3.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων από το Δήμο Χανίων, είναι προϋπολογισμού 474.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή 

σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, ως ακολούθως:  

Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 19.265,23 0,90 17.338,71 

Σύνολο  17.338,71 

ΦΠΑ 0,24 4.161,29 

 
Σύνολο με ΦΠΑ  21.500,00 

Τμήμα Κ2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Πετρέλαιο κίνησης 278.409,80 1,15 320.171,27 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 33.445,41 1,35 45.151,31 
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Σύνολο  365.322,58 

ΦΠΑ 0,24 87.677,42 

 Σύνολο με ΦΠΑ  453.000,00 

 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων των σχολικών 

ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 

167.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για 

ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης.  

Τμήμα Κ3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1,00 Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000,00 0,90 135.000,00 

Σύνολο  135.000,00 

ΦΠΑ 0,24 32.400,00 

 Σύνολο με ΦΠΑ  167.400,00 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά 

συγκροτήματα) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν 

υπόδειξης του φορέα εντός 24 ωρών. 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων των σχολικών 

ιδρυμάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι 

προϋπολογισμού 94.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο 

θέρμανσης) για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. 

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 85.000,00 0,90 76.500,00 

Σύνολο  76.500,00 

ΦΠΑ 0,24 18.360,00 

 Σύνολο με ΦΠΑ  94.860,00 
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Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά 

συγκροτήματα) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, 

κατόπιν υπόδειξης του φορέα εντός 24 ωρών. 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων, 

καθώς και θέρμανσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

(Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 38.570,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά 

καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο 

τμήμα. Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του μειοδότη ενώ η 

παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

οδός Μελιδονίου 27 Χανιά. Η προμήθεια χωρίζεται σε τμήματα ως ακολούθως: 

Τμήμα Κ5 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1,00 Πετρέλαιο θέρμανσης 30.000,00 0,90 27.000,00 

  Σύνολο  27.000,00 

  ΦΠΑ 0,24 6.480,00 

  Σύνολο με ΦΠΑ  33.480,00 

 

Τμήμα Κ6 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2.500,00 1,35 3.375,00 

Σύνολο  3.375,00 

ΦΠΑ 0,24 810,00 

 Σύνολο με ΦΠΑ  4.185,00 

 

Τμήμα Κ7 (Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες- Γηροκομείο Χανίων) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα (τεμάχια) 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (τεμ) Προϋπολογισμός (€) 

1 

Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα 

προπανίου- βουτανίου) σε Φιάλες 

καθαρού βάρους 10 kg. 40,00 18,25 730,00 
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Σύνολο  730,00 

ΦΠΑ 0,24 175,20 

 Συνολο  905,20 

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το 

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. Η 

παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια 

υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των 

προμηθευτή/των.  

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων και θέρμανσης των 

εγκαταστάσεων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) 

του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι προϋπολογισμού 32.246,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα (κίνησης και θέρμανσης) για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης.  

Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 

φορέα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις 

εγκαταστάσεις του φορέα ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και σε κατόπιν συνεννόησης. Η 

προμήθεια χωρίζεται σε τμήματα, ως ακολούθως:  

Τμήμα Κ8 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 22.000,00 0,90 19.800,00 

Σύνολο  19.800,00 

ΦΠΑ 0,24 4.752,00 

 Σύνολο με ΦΠΑ  24.552,00 

 

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1,00 Πετρέλαιο κίνησης 700,00 1,15 805,00 

2,00 Βενζίνη αμόλυβδη 4.000,00 1,35 5.400,00 

Σύνολο  6.205,00 

ΦΠΑ 0,24 1.489,20 

 Σύνολο με ΦΠΑ  7.694,20 
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Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ  

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων, 

καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων της Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

(Ν.Π.Ι.Δ.) είναι προϋπολογισμού 8.498,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα 

κίνησης για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, ως ακολούθως:  

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός (€) 

1 Πετρέλαιο κίνησης 2.805,00 1,15 3.225,75 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.194,00 1,35 1.611,90 

Σύνολο  4.837,65 

ΦΠΑ 0,24 1.161,04 

 Σύνολο με ΦΠΑ  5.998,69 

 

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 2.240,00 0,90 2.016,00 

Σύνολο  2.016,00 

ΦΠΑ 0,24 483,84 

 
Σύνολο με ΦΠΑ  2.499,84 

 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις διάφορες εγκαταστάσεις του Φορέα 

Προμήθειας, τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος προμηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων - Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά 

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 

είναι προϋπολογισμού 6.596,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά Πετρέλαιο κίνησης, 

Βενζίνη και υγραέριο LPG για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τμήματα, 

ως ακολούθως:  

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 
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ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός 

1,00 Πετρέλαιο κίνησης 3.000,00 1,15 3.450,00 

2,00 Βενζίνη αμόλυβδη 200,00 1,35 270,00 

  Σύνολο  3.720,00 

  ΦΠΑ 0,24 892,80 

  Σύνολο με ΦΠΑ  4.612,80 

 

Τμήμα Κ13 (Υγραέριο κίνησης LPG- Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 

αα  Είδος Ποσότητα (λτ) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€/λτ) Προϋπολογισμός 

1,00 
Υγραέριο LPG σε δεξαμενή στις 

εγκαταστάσεις της δομής. 2.000,00 0,80 1.600,00 

  Σύνολο  1.600,00 

  ΦΠΑ 0,24 384,00 

  Σύνολο με ΦΠΑ  1.984,00 

 

Ο τρόπος παράδοσης όσο αφορά το πετρέλαιο κίνησης και το υγροποιημένο καύσιμο LPG είναι 

η μεταφορά από τον ανάδοχο στον χώρο της κατασκήνωσης με τα κατάλληλα και ασφαλή μέσα 

και η τοποθέτηση τους στις αντίστοιχες δεξαμενές, κατόπιν υπόδειξης από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του τμήματος προμηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. Η 

παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα και θα γίνεται με ευθύνη και 

δαπάνη του προμηθευτή.  

Η παραλαβή της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται από το πρατήριο του ανάδοχου. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Ατσαλάκης Αντώνης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

& Μηχανικός Υπολογιστών 
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Β Έντυπο Οικονομικής Προσφορά 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ » με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο Ν. 

Χανίων για τα υγρά καύσιμα και το υγραέριο κίνησης LPG και  

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες (υγραέριο – μείγμα Προπανίου 

και Βουτανίου) 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,  

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,  

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ............................................... 

Β.1.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ)  

CPV: 09100000-0: 09135100-5  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  17.338,71 € 

ΦΠΑ 24,00% 4.161,29 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  21.500,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 19.265,23   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

 

 

 

 

Τμήμα Κ2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη Δ ΧΑΝΙΩΝ) 
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CPV: 09100000-0: 09132100-4, 09134100-8 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  365.322,58 € 

ΦΠΑ 24,00% 87.677,42 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  453.000,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 278.409,80   

2 Βενζίνη αμόλυβδη 33.445,41   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  135.000,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 32.400,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  167.400,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  76.500,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 18.360,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  94.860,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 85.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

 

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

Τμήμα Κ5 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  27.000,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 6.480,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  33.480,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 30.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Τμήμα Κ6 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09132100-4 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  3.375,00 €  

ΦΠΑ 24,00% 810,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  4.185,00 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2.500,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα Κ7 (Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες- Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09122000- 0 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  730,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 175,20 € 

Σύνολο  905,20 € 

 

αα  Είδος Ποσότητα (τεμάχια) Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης €  
Δαπάνη (€) 

1 Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα 

προπανίου- βουτανίου) σε 

Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg. 

40   

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το 

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο 
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Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Τμήμα Κ8 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  19.800,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 4.752,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  24.552,00 € 

    

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης22.000,00 
22.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ) 

CPV: 09100000-0: 09134100-8 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  6.205,00 

ΦΠΑ 24,00% 1.489,20 

Σύνολο με ΦΠΑ  7.694,20 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 700,00   

2 Βενζίνη αμόλυβδη 4.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 
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Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ  

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  4.837,65 

ΦΠΑ 24,00% 1.161,04 

Σύνολο με ΦΠΑ  5.998,69 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης 2.805,00   

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.194,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%  

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)  

CPV: 09100000-0: 09135100-5  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

Σύνολο  2.016,00 € 

ΦΠΑ 24,00% 483,84 € 

Σύνολο με ΦΠΑ  2.499,84 € 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 2.240,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%  
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Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων - Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά 

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων - Παιδική Εξοχή -
Κατασκήνωση Καλαθά) 

CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  3.720,00 

ΦΠΑ 0,24 892,80 

Σύνολο με ΦΠΑ  4.612,80 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1,00 Πετρέλαιο κίνησης 3.000,00   

2,00 Βενζίνη αμόλυβδη 200,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%  

Τμήμα Κ13 (Υγραέριο κίνησης LPG- Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 

CPV: 09100000-0: 09133000-0 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Σύνολο  1.600,00 

ΦΠΑ 0,24 384,00 

Σύνολο με ΦΠΑ  1.984,00 

 

   Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L) 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ Αριθμητικώς Ολογράφως 

1,00 Υγραέριο LPG σε δεξαμενή στις 

εγκαταστάσεις της δομής. 
2.000,00   

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ. 

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%  
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Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Γ.1.1 Προμήθεια καυσίμων 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Τμήμα Κ1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 

ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 
Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

Τμήμα Κ2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη Δ ΧΑΝΙΩΝ) 

CPV: 09100000-0: 09132100-4, 09134100-8 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

2 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

 

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα Κ4 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   
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Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

Τμήμα Κ5 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

Τμήμα Κ6 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09132100-4 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Βενζίνη αμόλυβδη   

Τμήμα Κ7 (Υγροποιημένα καύσιμα σε φιάλες- Γηροκομείο Χανίων) 

CPV: 09100000-0: 09122000- 0 

αα  Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή 

(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 

ονομασία, προδιαγραφές 

προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Υγροποιημένο καύσιμο (μείγμα προπανίου- 

βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 

kg. 

  

 

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Τμήμα Κ8 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

 

Τμήμα Κ9 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ) 

CPV: 09100000-0: 09134100-8 
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ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

2 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ  

Τμήμα Κ10 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή 

(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 

ονομασία, προδιαγραφές 

προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο κίνησης   

2 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

Τμήμα Κ11 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) 

CPV: 09100000-0: 09135100-5 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, 

εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου 

προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης   

 

Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά 

Τμήμα Κ12 (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-
Κατασκήνωση Καλαθά) 

CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8 

 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή 

(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 

ονομασία, προδιαγραφές 

προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1,00 Πετρέλαιο κίνησης   

2,00 Βενζίνη αμόλυβδη   

 

Τμήμα Κ13 (Υγραέριο κίνησης LPG- Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά) 
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CPV: 09100000-0: 09133000-0 

 

ΑΑ Είδος Προσφερόμενη Προδιαγραφή 

(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική 

ονομασία, προδιαγραφές 

προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.) 

Παρατηρήσεις 

1,00 Υγραέριο LPG σε 

δεξαμενή στις 

εγκαταστάσεις της 

δομής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (ΕΕΕΣ) ΕSPD» (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)  

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  Δήμο Χανίων 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ 

(και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ 

………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 

..........αριθμός ....................... β)........... οδός ..........αριθμός ....................... κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών 

της ένωσης προμηθευτών) για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………, με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών …………………………. για την προμήθεια ………………. 

σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λογώ Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς 

δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας 

μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  …………………………………… (Φορέας Προμήθειας: Δήμος Χανίων ή Νομικά Προσωπά αυτού)  

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ 

(και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ 

………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 

..........αριθμός ....................... ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθμός ....................... 

ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για την καλή εκτέλεση των όρων 

της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια  ……………………………… , σύμφωνα με τη υπ’ 

αριθμό . ………….. διακήρυξή σας. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας 

μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρι ς ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας. 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδια Σύμβασης  

 

             
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

Τηλ.:28213- 41760  Fax:  28213-41763                                                                                Χανιά,       /             / 

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                              Αρ. πρωτ. 
 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα     /    /         οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Ιωάννης Μαράκης, πρωτοβάθμιος 

ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 282/01-06-2018 απόφαση 

Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. ……………, φαξ 

……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.                                           

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος : Κ1- Πετρέλαιο θέρμανσης- 
Δήμος Χανίων,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού & τις τεχνικές 

προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό         απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον αφετέρου 

συμβαλλόμενο την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης                           ………..%  επί τοις εκατό στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 

Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 17.338,71€ πλέον ΦΠΑ 24%  4.161,29€ 
σύνολο 21.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) O προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 

προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 

για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

Τμήμα Κ1: Πετρέλαιο θέρμανσης- Δήμος Χανίων  

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προυπολογισμός (€) Ποσοστο έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 19.265,23 21.500,00  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 

μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, 

ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων. 
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δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 

ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται για 

την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμος 

Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Χανίων, οπουδήποτε εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου ευρίσκονται. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, εντός 24 
ωρών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Χανίων, το χώρο υποδοχής των προϊόντων και την Επιτροπή Παραλαβής, για 

την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν 
η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετά την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με την 
μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων  

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό          εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της 

τράπεζας                          ποσού 866,94€ η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων  η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
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ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 

της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Χανίων, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό         Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του Ν. 3054/2002.  

 ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                          Χανιά,       /             / 

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                Αρ. πρωτ.  
 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα    /   /     οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Ιωάννη Μαράκη, πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, 

με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 282/01-06-2018 απόφαση Δημάρχου 

Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό          απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος Κ2: Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη 
αμόλυβδη - Δήμος Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                 διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού 

& τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό           απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στην 

αφετέρου συμβαλλόμενη την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης ……………%  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – 

Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 365.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%  87.677,42€ σύνολο 453.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 

προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 

για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Κ2:  Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€)  Ποσοστο Εκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο κίνησης 278.409,80 397.012,38  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 33.445,41 55.987,62  

 

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 

μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, 

ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων. 
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δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται για 

την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμος 

Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 

ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της αφετέρου συμβαλλόμενης. 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 

αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του 

αυτοκινούμενου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετα την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με την 
μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων  

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό             εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της 

Τράπεζας                 ποσού 18.266,13€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων  η 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 



 

Σελίδα 33 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 

της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Χανίων, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του Ν. 3054/2002.  

 ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν , υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  Χανιά   /    / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41772  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά σήμερα      /    /    οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, Δ.Ο.Υ.  

Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο κο Αντώνιο Ιωάννη Βαρδάκη  και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ3 : Πετρέλαιο 

θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό      διακήρυξη 

διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      απόφαση 

της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό 

στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης 

τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 135.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  32.400,00€ 
σύνολο 167.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 

προσφορά  του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 

για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

Τμήμα Κ3: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000 167.400,00  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 

όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 

επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 

των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 

παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 

εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  
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και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 

μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 

συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με την 
μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 

αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                         ποσού 6.750,00€, η οποία θα επιστραφεί στον 

προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως 

προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει 

όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού 

επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει 

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ της Σχολική 

επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1)  ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2) ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται 

στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, 3852/10, του Ν. 3054/2002.  
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ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 

και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΔΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,                                                                                                                           Χανιά,    /    / 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   

Δ/νση: Κριάρη 40, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41773  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /   /      οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κριάρι 40, Χανιά, ΑΦΜ 997679351, 

Δ.Ο.Υ.  Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο κο Αντώνιο Ιωάννη Βαρδάκη και 

 

   2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία   

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ..…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του………………, με Α.Δ.Τ. ……………………. που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», 

 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ4: Πετρέλαιο 

θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                         

διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό      

απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  

επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 

ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 76.500,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%  18.360,00€ σύνολο 94.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για την Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Αναλυτικά:      

 

 Τμήμα Κ4: Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 85000 94.860,00  

 

     γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον 

όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την Σχολική 

επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση 

των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και 

παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 

εγκαταστάσεις και στα κτίρια της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να ειδοποιεί την Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  

και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 

μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 

συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

 

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της Σχολικής επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με την 
μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων παρακρατάει την υπ΄ 

αριθμό                   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της                      ποσού 3.825,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή 

μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. 

ι)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως 

προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου 

υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ της  

Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ια) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιβ) Η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Σχολικής επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 
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για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με την Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται 

στο νόμο. 

ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10.  

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Χανίων και το τέταρτο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

 

 

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 40 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα      /    /      οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 

090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο  κο Γεώργιο Κουκλάκη και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ……………   με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ5 : Πετρέλαιο 

θέρμανσης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό        διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό       απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  

αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 

Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  6.480,00€ 
σύνολο 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ5: Πετρέλαιο θέρμανσης - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 30.000 33.480,00  

 

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανιών. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 

Γηροκομείο Χανιών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 

γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών και κατόπιν εντολής του και σε 

ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 

προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
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Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 

εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό 

Γηροκομείο Χανιών, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που 

προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα 

παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,      σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό              εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, της            ποσού  1.350,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά 

στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανίων, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10.  
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ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /    / οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 

090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο κο Γεώργιο Κουκλάκη και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ6: Βενζίνη 
αμόλυβδη - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό       διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό                                              .       απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής,  αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό 

στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης 

τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 3.375,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  810,00€ 
σύνολο 4.185,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Αναλυτικά:      

            

  Τμήμα Κ6  : Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 2500 4.185,00  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 

Γηροκομείο Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 

γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του 
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και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 

προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 

ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της αφετέρου συμβαλλόμενης. 

 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 

αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του 

αυτοκινούμενου.  

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, 

μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη ειδών, 

συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών 

και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

      5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών . 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό               εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, της τράπεζας          ποσού  168,75€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά 

στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 
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2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανίων, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

Χανιά,     /      / 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.   

Δ/νση: Μελιδονίου 27, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73133  

Τηλ.: 28210-23360, Fax: 28210-23361  

email: ghrokom@otenet.gr  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

    Στα Χανιά σήμερα    /    /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Μελιδονίου 27, Χανιά, ΑΦΜ 

090000881, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Πρόεδρο κο Γεώργιο Κουκλάκη και 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

  α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό     απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ7: Υγροποιημένα 
καύσιμα –Γηροκομείο Χανίων, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό                     διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό               απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια έναντι του  ποσού των             € πλέον ΦΠΑ 24%                 € 
σύνολο                € συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ. 

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Αναλυτικά:     

Τμήμα Κ7 : Υγροποιημένα καύσιμα –Γηροκομείο Χανίων 

           

α/α 
Είδος Ποσότητα 

(τεμάχια) 
Τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (€) χωρίς 
Φ.Π.Α 

Σύνολο (€) χωρίς 
Φ.Π.Α 

1 Υγροποιημένο καύσιμο (μίγμα προπανίου-

βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg. 

40   

   Σύνολο:  

   ΦΠΑ 24%:  

   Σύνολο με ΦΠΑ:  

  γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανιών. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δημοτικό 

Γηροκομείο Χανιών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα 

γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών στις εγκαταστάσεις του και 
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κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

   Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  και 

την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

      5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών παρακρατάει την υπ΄ αριθμό               εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, της τράπεζας                                   ποσού     €, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά 

στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανιών η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δημοτικού 

Γηροκομείου Χανιών, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 
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με το  Δημοτικό Γηροκομείο Χανιών, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιών  και το τέταρτο 

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

Χανιά,     /      / 

ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π.   

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41629, Fax: 28210-95292  

www.dokoipp.gr  

  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα     /   /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1,Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997679295, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον 

Πρόεδρο  κ. Μανούσο Φοβάκη και 

 

2,Ο/Η κ.    φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία  με την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. 

«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……,, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & 

Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται 

στο εξής «προμηθευτής»,  

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ8: Πετρέλαιο 

Κίνησης- Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. , όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό       διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις 

τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό     απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 

προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – 

Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  4.752,00€ σύνολο 24.552,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. Αναλυτικά:      

 

     Τμήμα Κ8: Πετρέλαιο Κίνησης- Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θερμανσης 22.000 24.552,00  

 

   γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 
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δ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..  

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται 

με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης.  

 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 

εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, το χώρο υποδοχής 

των προς προμήθεια  ειδών  και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας. ζ) Η αξία των ειδών που θα 

παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών μετά 

την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών 

πληρωμής τα οποία είναι: 

 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

       5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                  εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, της        .  τράπεζας                         ποσού 990,00€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
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τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και 

αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.., καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο 

νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και το τέταρτο παρέλαβε ο 

προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

   

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΟΒΑΚΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  
                 

Χανιά,     /      / 

ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π. Α.Π.   

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά  Κρήτης, ΤΚ: 73135  

Τηλ.: 28213-41629, Fax: 28210-95292  

www.dokoipp.gr  

  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

    Στα Χανιά σήμερα     /    /     οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1, Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997679295, Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον  κ. 

Μανόυσο Φοβάκη και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το 

από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.).  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

  α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό       /2017 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ9: Πετρέλαιο 

Κίνησης- Βενζίνη Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π , όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό     διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

& τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό          απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 

προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – 

Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 6.205,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.489,20€ σύνολο 7.694,20€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. Αναλυτικά:      

 

     Τμήμα Κ9: Πετρέλαιο Κίνησης- Βενζίνη Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο κίνησης  700 998,20  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 4.000 6.696,00  

       

 

     γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 
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καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 

ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της αφετέρου συμβαλλόμενης. 

 

Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 

αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας 

του αυτοκινούμενου.  

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  και την Επιτροπή 

Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και απάντων των 

σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

 

 1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

       5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..   

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, της τράπεζας                ποσού 310,25€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. η Εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης.  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
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τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιγ) Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό      διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τεσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και το τέταρτο παρέλαβε ο 

προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 

   

   

   

   

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΟΒΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                       Χανιά,    /    / 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &                                                                                        
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  Αρ.πρωτ.   

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Δ/νση: Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη  

Χανιά, Κρήτης, Τ.Κ.  73100                                                                                     

Τηλ.:28210 34200  Fax: 28210 34202 

e-mail: info@keppedih-cam.gr, www.keppedih-cam.gr 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

    Στα Χανιά σήμερα     /    /     οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Πλατεια Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη 31, ΑΦΜ 

997679338, Δ.Ο.Υ. Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον  κ. Όθωνα Χαραλαμπάκη και 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το 

από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.).  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό        απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ10: Πετρέλαιο 

Κίνησης- Βενζίνη ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό         διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό……………..απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής, αναθέτει στον προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο 

Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 4.837,65€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.161,04€ 
σύνολο 5.998,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ10: Πετρέλαιο Κίνησης- Βενζίνη ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ   

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο κίνησης  2.805,00 3.999,93  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.194,00 1.998,76  

        

   γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. 

 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την  

ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  θα γίνεται 

ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, από το πρατήριο της αφετέρου συμβαλλόμενης. 
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Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  και  ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που θα 

αφορά τα δελτία αποστολής για κάθε μήνα για τα αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας 

του αυτοκινούμενου.  

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  και την Επιτροπή 

Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και απάντων 

των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

       5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 

ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ . 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                           εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, της τράπεζας            ποσού 241,88€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

ια)  Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ η 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 
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για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό       διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το τέταρτο παρέλαβε ο 

προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

   

ΟΘΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                       Χανιά,    /    / 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &                                                                                        
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                   Αρ.πρωτ.   

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Δ/νση:Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη  

Χανιά, Κρήτης, Τ.Κ.  73100                                                                                     

Τηλ.:28210 34200  Fax: 28210 34202 

e-mail: info@keppedih-cam.gr, www.keppedih-cam.gr 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

    Στα Χανιά σήμερα     /    /   οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα Πλατεια Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη 31, ΑΦΜ 

997679338, Δ.Ο.Υ. Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον  κ. Όθωνα Χαραλαμπάκη και 

 

2, Ο/Η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία 

«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 

φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.…………………….. 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής»,  

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό    απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών  του Τμήματος Κ11: Πετρέλαιο 

Κίνησης- ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό       διακήρυξη διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  & τις 

τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό    απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον 

προμηθευτή την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης              %  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – 

Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 2.016,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 483,84€ σύνολο 2.499,84€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και 

τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον 

συμφέρουσα για την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Αναλυτικά:      

     Τμήμα Κ11: Πετρέλαιο Κίνησης- Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€) Ποσοστό έκπτωσης % 

1 Πετρέλαιο θερμανσης 2.2400 2.499,84  

 

         

    γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.  

δ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. 

ε) Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει την  

ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 
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Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος, στις 

εγκαταστάσεις και στα κτίρια της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το χώρο 

υποδοχής των προς προμήθεια  ειδών  και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το 

κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και 

τακτή. 

 

στ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό 

έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση τους. Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη 

ειδών, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο αφετέρου συμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.  

ζ) Η αξία των ειδών που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμοδία υπηρεσία της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και απάντων 

των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου με 
την μέση τιμή λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  
2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

       5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων   

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου,  σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

η) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 

ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ . 

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης της  ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ παρακρατάει την υπ΄ αριθμό                    εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, της τράπεζας             ποσού 100,80€, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών της προμήθειας. 

ια) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ότι τα  προς προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται. Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ η 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

ιβ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά 

και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιγ) Η ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της 

υπηρεσίας, 

2)  ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, 

3) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και 

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 
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ιδ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό             διακήρυξης διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, του  Ν. 3054/2002.  

ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τεσσερα (4) όμοια ισόκυρα 

αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και το τέταρτο παρέλαβε ο 

προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

   

   

   

   

ΟΘΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                          Χανιά,       /             / 

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                Αρ. πρωτ.  
 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα   /   /    οι υπογεγραμμένοι: 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Ιωάννης Μαράκης, πρωτοβάθμιος 

ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 απόφαση 

Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ.           φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία «               » με δ.τ.                          «                   

» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ.        , τηλ.        , φαξ          , με Α.Φ.Μ.             & Δ.Ο.Υ.             και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ.                (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του                     , με Α.Δ.Τ.                  που θα καλείται στο εξής 

«προμηθευτής», 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. …../2017 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος Κ12: Πετρέλαιο κίνησης , 

Βενζίνη αμόλυβδη - Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθα,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό             

διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό            

απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης        

%  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την 

ημέρα παράδοσης τους, στο Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 3.720,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%  892,80€ σύνολο 4.612,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) O προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 

προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 

για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Κ12:  Πετρέλαιο κίνησης  - Βενζίνη αμόλυβδη -  Δήμος Χανίων-  Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθά (CPV:  09100000-

0: 09132100-4, 09134100-8) 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€)  Ποσοστο Εκπτωσης %  

1 Πετρέλαιο κίνησης 3000,00 4.278,00€  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 200,00 334,80€,  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 

μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, 

ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων. 
δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 

ε) Ο προμηθεύτης διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται για 

την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων όπως και η θέση του. 
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στ) Ο προμηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμος 

Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Χανίων, το χώρο υποδοχής των προϊόντων και την Επιτροπή Παραλαβής, για 

την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν 
η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.  

 

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετά την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα με την μέση τιμή 

λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  

2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη  

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό        εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της 

Τράπεζας               .ποσού 186,00€ η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων  η 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 

της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Χανίων, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10, του  Ν. 3886/2010, του Ν. 3054/2002.                  

ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

Τηλ.:28213- 41760  Fax: 28213-41763                                                                                          Χανιά,       /             / 

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr                                                                     Αρ. πρωτ.  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά  σήμερα   /   /   οι υπογεγραμμένοι: 

 

1, Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Ιωάννης  Βλαχακη, πρωτοβάθμιος 

ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’Β΄ Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 282/01-06-2018 απόφαση 

Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

  

2, Ο/Η κ.              φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία             με την επωνυμία «                      » με δ.τ. «            » που 

εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ.                , τηλ.            , φαξ  , με Α.Φ.Μ.                 & Δ.Ο.Υ.         και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ.               (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), του                  , με Α.Δ.Τ.                 που θα καλείται στο εξής 

«προμηθευτής», 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. …../2017 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Χανίων, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών του τμήματος Κ13: Υγραέριο κίνησης LPG - 

Δήμος Χανίων – Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθά,  όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό   διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή 

δημόσιου διαγωνισμού & τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό                 απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής, αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο την ανωτέρω προμήθεια, με  ποσοστό έκπτωσης             %  επί τοις εκατό στην 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) την ημέρα παραδοσης τους, 

στο Νομό Χανίων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  384.00€ σύνολο 
1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

β) O προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική 

προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης η οποία αξιολογήθηκε και επεδείχθη ως η πλέον συμφέρουσα 

για το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά: 

 

Τμήμα Κ13:  Υγραέριο κίνησης LPG -  Δήμος Χανίων-  Παιδική Εξοχή -  Κατασκήνωση Καλαθα (CPV:  09100000-0: 09132100-0, 

09133000-0) 

 

α/α Είδος Ποσότητα (L) Προϋπολογισμός (€)  Ποσοστό Έκπτωσης %  

1 Υγραέριο κίνησης LPG 2000,00 1.984,00€  

 

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, το οποίο ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 

μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, 

ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Χανίων. 
δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
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ε) Ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή για την έκδοση των  παραστατικών που χρειάζονται για 

την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, το ωράριο λειτουργίας του Πρατηρίου καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων όπως και η θέση του. 

στ) Ο προμηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο 

Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Χανίων και κατόπιν έγγραφης εντολής του και σε ώρες που θα 

καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και παραλήπτη -  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Χανίων, το χώρο υποδοχής των προϊόντων και την Επιτροπή Παραλαβής, για 

την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν 
η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, 

καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών. 

ζ) Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

η) Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται  μετα την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία είναι: 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα με την μέση τιμή 

λιανικής  των προϊόντων  την  ημερομηνία παράδοσης.  

2) Πρωτόκολλο οριστικής  ποσοτικής παραλαβής.  

3) Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθεί το καύσιμο. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του 

προμηθευτή. 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το  Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη  

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, 

υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

θ) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χανίων. 

ια) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμό              εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της 

Τράπεζας             ποσού 80,00€ η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά το τέλος της προμήθειας. 

ιβ) Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει  θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό ή/και και στα μηχανήματα/οχήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων  η 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιγ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο, όταν παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ιδ) Ο Δήμος Χανίων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση µε  τον τρόπο που ορίζεται σε  αυτή, παρά την προς τούτο όχληση 

της υπηρεσίας, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Δήμου Χανίων, 

 ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε  βάρος του, στο  σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του ή 

για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα,  και  

σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε 

με τον Δήμο Χανίων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο. 

ιε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό     /2017 Διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού τους 

οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006,του Ν.3852/10,  του Ν. 3054/2002.                 

ιζ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια ισόκυρα αντίτυπα 

αυτής  τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο  

παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 

              

 


