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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας  
 
 

Η παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και 
κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας και των Νομικών του 
Προσώπων για ένα ημερολογιακό έτος.  
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 
                                                   Ισχύουσες διατάξεις  

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/01-02-1995, τ. Α') "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων" όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/28-
09-1999, τ. Α') "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις" 

2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995, τ. Α') "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις", ως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/17-08-2010, τ. Α') "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" 

3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" 
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 
3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης". 

4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α') "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις". 

5. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης". 
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6. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α') "Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις". 

7. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010, τ. Α') "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" 
8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α') περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 
4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α'). 

9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α') "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012, το Ν. 
4038/2012 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 και το Ν. 4146/2013. 

10. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012, τ. Α') "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ." (Παρ. 15, 
Άρθρο 6 - Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών) 

11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), 
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18), όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.4257/2014, όπου ορίζεται η διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών. 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α') "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο", ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές). 

14. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) "Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
τουΝ. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις", άρθρα 61, 62 και 
64. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις." 

16. Του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014, τ. Α') "Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών" (Άρθρο . 
17. Του Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", άρθρο 157. 

18. Του Ν. 4320/2015 "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπέςδιατάξεις "(ΦΕΚ 29/19-03-2015,τ.Α'),άρθρο37.ΤηςΥ.Α.1389/93(ΦΕΚ185/23-03-1993, τ. 
Β') Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ). 

19. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007, τ. Α') "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005". 

20. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α') "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 
και την υπ' αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 
Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 194, τ. Α') στους δήμους και στα 
δημοτικά ΝΠΔΔ]. 

21. Την ΚΥΑ 20977/2007 "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/ 2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005" 

22. Την Υ.Α. Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10-02-99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
Π1/667/29.3.05 (ΦΕΚ 448/Β/07-04-05), Π1/2570/06.7.07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-07-07) και 
Π1/1732/23.7.13 (ΦΕΚ 1869/Β/31-07-13), όπως ισχύει, περί εξαιρέσεως προμηθειών από την 
ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 
προμηθευτών - χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. 

23. Την υπ΄ αρίθμ.: 11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β') : 
"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). 
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24. Την υπ΄ αρίθμ.:  319/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,για την ψήφιση του 
Προϋπολογισμού έτους 2015 και την με αρ. πρωτ. 13695/17-12-2014 σχετική απόφαση 
έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση   Μακεδονίας Θράκης   

25. Tην υπ’αριθ. 390/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του 
προϋπολογισμού. 

26. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

27. Τις διατάξεις του αρθρου 13  του Ν.3438/2006  
28. Την  υπ’ αρίθμ.: 404/2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για την έγκριση 

διενέργειας Ανοικτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.  
29. Τις υπ’ αριθ, 5/2015  και   216/2015  αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση - 

διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την  υπ’ αρίθμ.: …./2015 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής για την Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διενέργειας 
διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας 
καυσίμων θέρμανσης κίνησης και λιπαντικών . 

30. Την υπ’ αρίθμ.:93/2015 απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. 
Νάουσας. για τη σχετική προμήθεια . 

31. Την υπ’ αρίθμ.:23/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Α’βαθμιας Σχολικής Επιτροπής 
32. Την υπ’ αρίθμ. 13/2015  απόφαση του Δ.Σ. της Β’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του  διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
http://www.promitheus.gov.gr/ και με κριτήριο κατακύρωσης α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 
και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης 
στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
Συμβατικά στοιχεία προμήθειας - Τεύχη δημοπράτησης. 

 
 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:  
 
α) Διακήρυξη  
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός      και  
δ) Έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

 
ΑΡΘΡΟ  4ο 

Εγγύηση Συμμετοχής  
 
      Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα   τοις εκατό (1%) επί 
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται με 
ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
    Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 1  μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητάει η διακήρυξη.  
 Το ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, ανάλογα με το φορέα και την συγκεκριμένη 
ΟΜΑΔΑ προμήθειας στην οποία απευθύνεται ο υποψήφιος προμηθευτής,  αναφέρεται αναλυτικά στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού.  
 
 Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των  μελών της 
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, θεωρείται απαράδεκτη. 
 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 
μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε 
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.    
 

ΑΡΘΡΟ  5ο 
                                                               Σύμβαση 
Οι ανάδοχοι της προμήθειας , μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις, 
κατά το 6ο  άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης -  Πληρωμή 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 και παρ.5 του  άρθρου   201  του 
Ν.4281/14). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ο προμηθευτής εγγυάται τη συμμόρφωση με την προσφορά του ως προς το 
χρόνο, τον τόπο και την ποιότητα των υλικών και των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών με σκοπό 
να καλυφθεί η τυχόν ζημιά που θα υποστεί η αναθέτουσα αρχή εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί 
από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εκτέλεσή της ο προμηθευτής αρνηθεί να εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει πλημμελώς.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατά Υπηρεσία και είδος , κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου . Η  πληρωμή, θα γίνεται μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την 
αρμόδια επιτροπή, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει και την προσκόμιση και σύνταξη όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον/την  αρμόδιο/α  Επίτροπο Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
Ποινικές ρήτρες  

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του αρ.11389/3/1993  (ΦΕΚ 185/23-3-1993) «Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»: 

     Σε περίπτωση  που το υλικό φορτωθεί –παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως  διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης  που χορηγήθηκε   σύμφωνα με το  άρθρο 27 του ίδιου Κανονισμού,    επιβάλλονται εκτός 

των τυχόν  προβλεπόμενων ,κατά περίπτωση , κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

μέγιστου προβλεπόμενου (από το άρθρο  27 του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών) χρόνου παράτασης,  

2,5%  επί  της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .Εάν κατά τον 

υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη μέρα.  

             β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  1/2,    5%  επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.   

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004753
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004753
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ΑΡΘΡΟ  8ο 

Εγγύηση καλής λειτουργίας - Πλημμελής κατασκευή 
  

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα  είναι 
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
προσμίξεις κ.λ.π. , τα δε λιπαντικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι καύσιμα & λιπαντικά είναι 
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. 
 Ο δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα  διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου ή λιπαντικού που 
προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων ή λιπαντικών που πρέπει να 
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 
 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού και 
αποστολής στο δήμο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στον 
μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, και των Νομικών του Προσώπων  ο 
προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 
από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του 
επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που 
προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 
συνέπειες. 
 Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού , 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 

      ΑΡΘΡΟ  9ο 
                                                  Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

 
 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, 
αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού, και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα 
αντίγραφα, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 Επίσης τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, 
εισφορές, φόρος εισοδήματος κλπ. 
 
 

      ΑΡΘΡΟ  10ο 
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου και των Νομικών του Προσώπων . Ο 
δήμος  και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Ο Δήμος και τα 
Νομικά του Πρόσωπα   δύναται να παρατείνουν  την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για όσο χρόνο 
χρειαστεί και μέχρις αναδείξεως νέου μειοδότη για το επόμενο έτος στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά 
το χρόνο της παράτασης  ,υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη  ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση τους. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που 
λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το δήμο Νάουσας με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίμων.  

 Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης  ,βενζίνη αμόλυβδη ή super θα γίνεται  από 
πρατήρια που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των 
Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο μηχανοστάσιο του Δήμου από τον προμηθευτή  
( χώρος Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Νάουσας). 
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Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
                                                   Παραλαβή των ειδών 
 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών ,παρουσία του αναδόχου, και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, Εάν διαπιστωθεί 
αδικαιολόγητη υπέρβαση των προθεσμιών παράδοσης η οποία υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες, τότε ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και όλο το ποσό της εγγυητικής επιστολής εκπίπτει υπέρ του Δήμου 
Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 
τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. 
 

 
       Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

 
 
 

    

                                             ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

 


