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 Ηράκλειο 3 / 05/2012 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

α) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων 

για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου, χρονικής περιόδου ενός έτους µε την 

δυνατότητα παράταση της σύµβασης, αλλά µε τους ίδιους αρχικούς όρους, 

προϋποθέσεις, αλλά και την ίδια αρχική προσφερόµενη έκπτωση, σύµφωνα µε 

τον Ε.Π.Ο.Τ.Α άρθρο 25 παράγραφος 4. 

β) Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων ∆/νσεων και 

Υπηρεσιών όπου αυτές ήθελαν υποδείξει. 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΕΥΡΩ: ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες είκοσι επτά  

χιλιάδες εννιακόσια εικοσιπέντε και εξήντα επτά λεπτά (1.527.925,67 €)  

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. που είναι (285.709,68 €).  

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

 α) του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασµό µε το Ν.∆. 1065/80 «περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1416/84, το Π.∆. 410/95  το Π.∆ 

370/95 και τον Ν. 3463/2006, αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 41.2 , 42.2α. Επίσης 

σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 6.961/7-8-2009 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηρακλείου, της 1ης Γενικής ∆/νσης Εµπορίου, που εξουσιοδοτεί τους ΟΤΑ για την 

ανάδειξη από τους ίδιους, προµηθευτών, για την προµήθεια πετρελαιοειδών.  

β) Εγκυκλίων και Προδιαγραφών των Υπουργείων Εσωτερικών και Εµπορίου αντίστοιχα 

µε το είδος της προµήθειας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 

Προµήθεια: Υγρών καυσίµων 

για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Ηρακλείου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο 

προµηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα αρχίσει η παράδοση των καυσίµων, η 

οποία θα γίνεται τµηµατικά µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων Υπηρεσιών, χωρίς 

καθυστέρηση και από ώρας 07.00 µέχρι 12.30 και για τις έκτακτες περιπτώσεις µέχρι 

τη 18.00, αναιρούµενων των αργιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

α) Κατά την διάρκεια των παραδόσεων-παραλαβών, θα µπορεί να γίνεται ανάλυση 

δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, όποτε η Επιτροπή παραλαβής κρίνει αυτό 

σκόπιµο. Η δειγµατοληψία των καυσίµων θα διενεργείται σύµφωνα µε τις µεθόδους και 

τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται στην 13/85 απόφαση του Ανώτατου ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του κράτους. 

 

β) Εφόσον διαπιστωθεί µε την παραπάνω µέθοδο ότι κάποια από τις τµηµατικές 

ποσότητες καυσίµων που παρελήφθησαν, είναι νοθευµένη, τότε ο ∆ΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διατηρεί το δικαίωµα όπως µονοµερώς κηρύξει τον αντισυµβαλλόµενο 

προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο της αξίας της συµβάσεως και χωρίς καµία άλλη 

διατύπωση.  

 

γ) Σε περίπτωση εκπτώσεως του προµηθευτή, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 

ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης αιτίας ή άλλων νόµιµων κυρώσεων, θα καταπίπτει σε 

βάρος του προµηθευτή και υπέρ του ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε 

το Άρθρο 9 και 10 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης .  

 

δ) Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίµων, από οποιαδήποτε αιτία, 

σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, τότε µετά από εισήγηση της αρµόδιας 

υπηρεσίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προµηθευτή και την 

κατάπτωση της ποινικής ρήτρας, σύµφωνα µε άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Ν. Υπ. Εσωτ. 

11389/93 (ΦΕΚ-185Β΄- ∆ιορθ. Σφαλµ.  Στο ΦΕΚ. 550 Β). 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

 Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση ποσότητας 

καυσίµων, πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεούται 

από την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώνει στο ∆ήµο σαν ποινική ρήτρα δύο τοις 

χιλίοις (2%ο) στο συµβατικό ποσό για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η 

ποινική ρήτρα παρακρατείτε από το τιµολόγιο πληρωµής του προµηθευτή. 
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Εάν από υπαιτιότητα του προµηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τρεις (3) 

ηµερολογιακές ηµέρες µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων ∆ηµοτικών υπηρεσιών, ο 

προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

ύστερα από έγκριση της Περιφέρειας, ολοκλήρου του ποσού της εγγυήσεως 

καταπίπτοντας υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί καύσιµα 

από άλλον προµηθευτή, τα δε έξοδα της εν λόγω προµήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

τον Έκπτωτο Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ  6ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

      Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίµων θα γίνεται για το 100% της 

αξίας του εκάστοτε τιµολογίου και µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από κάθε τµηµατική 

παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

από τις αρµόδιες Επιτροπές,  

      Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην Αρµόδια Υπηρεσία Ελέγχου και 

εκκαθάρισης δαπανών, µε κάθε τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης 

Τιµών (πινάκιο) µε τις ισχύουσες τιµές χονδρικής - λιανικής, το οποίο εκδίδεται από την 

Αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχίας, και αναγράφονται σε αυτό οι τιµές των καυσίµων 

σύµφωνα µε το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

     Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έξοδα Χηµικού ελέγχου και νόµιµες κρατήσεις, 

βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφεροµένη από 

τον προµηθευτή τιµή και καµία αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχοµένη 

απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις 

παραπάνω δαπάνες.    

    ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για δυο µήνες. 

 

 ΑΡΘΡΟ  9ο  

 Οι ποσότητες των προς προµήθεια καυσίµων, δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν 

ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, η δε προµήθειά τους θα γίνεται από 

τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό.         

 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           Ο Προϊστάµενος 

Ο ∆/ντής Καθαριότητας Ανακύκλωσης  

 

           Αντώνης Μετοχιανάκης                                Παντελής Κρουσταλάκης 

    ∆ιπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε β΄β                    Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε β΄β             
 


