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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας  
 
 

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

ΑΡΘΡΟ  2ο 
                                                   Ισχύουσες διατάξεις  

 
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 

 
 
1)   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου.158 παρ.δ και του άρθρου 209 Ν. 3463/06 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»,(ΦΕΚ A’ 114/2006). 

2)   Την υπ΄ αριθµόν 11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β') : 
"Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). 

3)   Την µε αριθµό  578/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,για την ψήφιση του 
Προϋπολογισµού έτους 2012 και την µε αρ. πρωτ. 12857/ 2-1-2012 σχετική απόφαση έγκρισης από 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση   Μακεδονίας Θράκης.  

4)   Την µε αριθµό  171/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηµαθίας «Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου και πετρελαιοειδών στους ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, τα Ν.Π.∆.∆. 
των ∆ήµων και τα Ιδρύµατά τους, για το έτος 2012» . 

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

6)  Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Καλλικράτης» 
7) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/16-03-2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίάς στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών κι υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης  
Νοεµβρίου 2005. 



8)  Την  µε αριθµό         133 /2012  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας για την έγκριση 
διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού.  
9) Την µε αριθµό  44/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση προµήθειας καυσίµων θέρµανσης κίνησης και λιπαντικών. 
 

Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε τη διαδικασία του  ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές 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) ∆ιακήρυξη  
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 πέντε τοις εκατό (5%) επί 
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται µε 
ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από 
κάθε ενδιαφερόµενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 18.900,00 € για συνολική προσφορά (ΟΜΑ∆Α 1 + 
ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 των προς προµήθεια ειδών), 3.400,00 € για προσφορά για τα καύσιµα 
θέρµανσης (ΟΜΑ∆Α 1),      14.667,87 €,  για προσφορά για τα καύσιµα κίνησης (ΟΜΑ∆Α 2) και 832,12 
€ για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α 3). 
 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. 
 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 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.(άρθρο 26 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ). 



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 ∆ήµου. Η  πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την παραλαβή 
των υπό προµήθεια υλικών 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 αρµόδιο 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.   

 
 

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 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, 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 ∆ηµόσιο, 
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. Ο δήµος 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 ∆ήµου. Ο ∆ήµος δύναται να παρατείνει την προµήθεια καυσίµων – 
λιπαντικών για όσο χρόνο χρειαστεί και µέχρις αναδείξεως νέου µειοδότη για το επόµενο έτος.  

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 ∆ιοικητικών ορίων  του ∆ήµου Νάουσας. 

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

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο µηχανοστάσιο του ∆ήµου από τον προµηθευτή  
( χώρος Βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Νάουσας). 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτους. 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
                                                   Παραλαβή των ειδών 
 
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται 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 ∆ήµου 
Νάουσας. 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 ∆ήµαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

 
 
 

    
                                             ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
 
 

 
 


