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Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης 

(πετρελαίου 
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), που απαιτούνται για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Σοφάδων, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, 
της Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής 
Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Σοφάδων για το έτος 2014.  
 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις  

 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

α)Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «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». 
β)Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
γ)Της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
δ)Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 
ε)Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 
στ)Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, τα Διατάγματα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ., που 
εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  
1) Η διακήρυξη δημοπρασίας.  
2) Η οικονομική προσφορά. 
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
4) Το τιμολόγιο και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
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Άρθρο 4ο 
Προσφορές 

 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της 

προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. 
Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της 

κάθε ομάδας καυσίμων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν την κάθε ομάδα 
καυσίμων για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993. 
 
 

Άρθρο 6ο  
Εγγύηση συμμετοχής 

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας, ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Σοφάδων (αριθ. 3/11543/26-03-2013 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών). 

 
 

Άρθρο 7ο  
Σύμβαση 

 
Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων 

σύμφωνα με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Επομένως σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών 

σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, 
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του 
οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου προσώπου. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με 
το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/1993. 

 
 

Άρθρο 8ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος ή 
νομικό πρόσωπο) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 



Άρθρο 9ο  
Παραλαβή υλικών 

 
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α. 

11389/1993. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών που 
προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό του πρόσωπο) θα γίνει από την 
επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) 
παρουσία του αναδόχου. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους 
όρους της σύμβασης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 
ακατάλληλης ποσότητας, ο φορέας (ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο)  δικαιούται κατά την κρίση 
του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Για την 
κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 10ο  
Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 
δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δε δικαιούται καμιά 
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών, μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 33 της Υ.Α. 11389/1993.  

 
 

Άρθρο 11ο  
Ελαττωματικά είδη 

 
Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα 
αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 
σύμβασης σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 
 

Άρθρο 12ο  
Φόροι – τέλη - κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων. 
 
 

Άρθρο 13ο  
Πληρωμές 

 
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης 

στο Νομό Καρδίτσας για τα καύσιμα είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα 
γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και εφόσον η 
επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα των ειδών.  

 
 

Άρθρο 14ο  
Τόπος παράδοσης και ποσότητες 

 



Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης μέχρι και την 31-12-
2014 ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Σοφάδων και των νομικών προσώπων ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη  θα γίνεται εντός 
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σοφάδων για τα οχήματα του Δήμου και των νομικών 
προσώπων.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από τον κάθε φορέα. 
Ο Δήμος Σοφάδων και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το 

σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίμων.  

Εάν ο προμηθευτής είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σοφάδων θα πρέπει να 
συμβληθεί με πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων 
κατόπιν συμφωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων. 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  03/12/2013 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της Τ.Υ. Δήμου Σοφάδων 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  

 

ΣΟΦΑΔΕΣ   03/12/2013 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 


