
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
                                 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016» 
 
Άρθρο 1 
Ι) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων & 
ελαιολιπαντικών  2016 από το Δήμο Ωραιοκάστρου  και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 
ΙΙ) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών Προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην 
αποθήκη του Δήμου Ωραιοκάστρου στο αμαξοστάσιο  στο Ωραιόκαστρο. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη 
εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Ωραιοκάστρου και τα Νομικά Πρόσωπα με 
την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και ελαιολιπαντικών. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία. 
ΙΙΙ) Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016  
- για τις ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
99.104,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% (καύσιμα θέρμανσης και 
ελαιολιπαντικά) 
- για την ΔΗΚΕΩ στο ποσό των 12.195,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 23% (καύσιμα θέρμανσης) 
- για τον ΔΟΠΠΑΩ στο ποσό των 40.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 23% (καύσιμα θέρμανσης) 
- για την Α’ βάθμια σχολική επιτροπή στο ποσό των 121.950,00 ευρώ συμπ/νου και 
του Φ.Π.Α. 23% (καύσιμα θέρμανσης) 
- για την Β’ βάθμια σχολική επιτροπή στο ποσό των 73.170,00 ευρώ συμπ/νου και 
του Φ.Π.Α. 23% (καύσιμα θέρμανσης) 
Οι συμβάσεις θα έχουν  ισχύ από την υπογραφή τους και μέχρι εξαντλήσεως του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 
κάθε φορέα ξεχωριστά, όπως αυτοί περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης. 
Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες πριν από την 
εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό), ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου και τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν 
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες και μέχρι 
την εξάντληση του συμβατικού ποσού (παρ. 1, άρθρο 8 του ΠΔ 60/07). 
 
Άρθρο 2 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Την Υ.Α. 11389/93 « Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α.» 
2. Τον Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 



3. Την Π1/358/27-1-1999Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. 
προμηθειών που πραγματοποιούνται µε την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών σε 
συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις  

5. Τον N. 3463/2006   «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
6. Το Π.Δ. 60/2007 
7. Τον Ν. 3548/2007 
8. Τον Ν. 3852/2010 
9. Το Π.Δ. 113/2010 
10. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-10 (ΦΕΚ 1291Β) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 
11. Την απόφαση του Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 

1789/12.11.2010 
12. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 
13. Τον Ν. 4155/2013 
14. Την Π1/2390/2013 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 
16. Τον Ν. 4281/2014 

 
Άρθρο 3 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
β. Τεχνική περιγραφή,  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο,  Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων  
γ. Η προσφορά του αναδόχου 
 
Άρθρο 4 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), χωρίς το Φ.Π.Α. 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της 
σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), χωρίς το Φ.Π.Α., επί 
της συνολικής συμβατικής αξίας 
 
Άρθρο 5 
Για τα  καύσιμα θέρμανσης η προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο Δήμο Ωραιοκάστρου – Ν. 
Θεσσαλονίκης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Ομοίως για τα ελαιολιπαντικά η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά 
του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού 
μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής 
δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των 
καυσίμων και λιπαντικών. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων. 
 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του 



ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και τα Νομικά του Πρόσωπα κατά 
την παράδοση – παραλαβή διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα 
προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια 
ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος και τα Νομικά 
Πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλούν τον προμηθευτή σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 166/2003). 
 
Άρθρο 6 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος ή οι 
ανάδοχοι της προμήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. 
Οι συμβάσεις συντάσσονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνουν 
όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) 
η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα 
ελαιολιπαντικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα 
είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, 
τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων κάθε 
ποσότητα καυσίμου ή ελαιολιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να 
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή 
ελαιολιπαντικού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά 
στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το 
ακατάλληλο προϊόν. 
 
Άρθρο 7 
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων από την 
επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της 
κάθε ποσότητας καυσίμου και ελαιολιπαντικού. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής. Υπέρβαση του 



χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες   καυσίμου και των 
ελαιολιπαντικών μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη 
διακήρυξη και τη σύμβαση, δηλαδή ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης 
στα Δημοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την αποστολή της εντολής 
 από τους φορείς. Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για την  ποσότητα που 
αναφέρεται στην σχετική εντολή, ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της 
εντολής. 
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το 
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων 
αντίστοιχα. 
 
Άρθρο 8 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή των 
Νομικών Προσώπων ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για 
τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή του Νομικού Προσώπου, 
ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης 
να καταπέσει υπέρ του δήμου ή του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 9 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών 
του προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 
Η προμήθεια  και η παράδοση καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται από βυτίο του 
αναδόχου. Για τα ελαιολιπαντικά, η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, στο αμαξοστάσιο στο Ωραιόκαστρο. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 10 
Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
επιβάλει η σχετική νομοθεσία (προδιαγραφές κρατικών διυλιστηρίων) και οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές του κάθε φορέα. 
Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 
σχετικές παραγγελίες από τους φορείς. 
 
Άρθρο 11 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά 
ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη 



επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
                                                                                     Ωραιόκαστρο, 9/11/2015 
  
 
Ο συντάκτης                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                           Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.& Π. 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Μιχαηλίδης                                                  Ελένη    Τόλια 
Μηχανολόγος Μηχ/κός                                       Τοπογράφος Μηχ/κός 


