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ΘΕΜΑ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
    Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ελαιολιπαντικών  για 
αυτοκίνητα  δίκυκλα και χωµατουργικά µηχανήµατα του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες .  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
     Τα στοιχεία της µελέτης είναι: 
 
     1) Η ∆ιακήρυξη 
     2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
     3) Η Τεχνικές Προδιαγραφές  
     4) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
     Η παρούσα  προµήθεια γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ "Ενιαίος 
Κανονισµός  Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του  Νόµου 3463/ 06   "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων".   Η σχετική 
πίστωση  λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2013 µε  Κ.Α 10-6641.002, 
Κ.Α 15-6641.002, ΚΑ 20-6641.002, ΚΑ 30-6641.002, ΚΑ 35-6641.002, ΚΑ 40-6641.002, ΚΑ 
45-6641.002 και ΚΑ 50-6641.002. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
     Κατά την  υπογραφή της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής  στη  δηµοπρασία  
επιστρέφεται, ενώ προσκοµίζεται  εγγυητική επιστολή  του  Τ.Π. και ∆. ή  του  Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  
ή  αναγνωρισµένης Τράπεζας  που θα αφορά την καλή και πιστή  εκτέλεση της προµήθειας µε  
ποσό  ίσο  προς  το  5%  του  Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  της προµήθειας για τα 
λιπαντικά που κατακυρώθηκαν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
     Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου  είναι σταθερές και  αµετάβλητες  σ' όλη  τη διάρκεια της 
προµήθειας και για κανένα λόγο  και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. 
     Η πληρωµή θα είναι τµηµατική και θα γίνεται µε ένταλµα, που θα εκδίδεται µετά την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών, και εφόσον ή Επιτροπή  Παραλαβής δεν  διαπίστωσε  
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καµία  κακοτεχνία  ως  προς  την  ποιότητα ή τη λειτουργία τους, θα  καταβληθεί  δε  στον  
προµηθευτή  το 95% του συµβατικού τιµήµατος ή του διαµορφωµένου τιµήµατος,  µετά  την  
ενδεχόµενη από την  Επιτροπή  καθορισθείσα  περικοπή, το  δε  υπόλοιπο  5%    θα 
επιστραφεί  µόλις  λήξει  ο  χρόνος εγγύησης, ή θα πληρωθεί το 100% εφόσον  προσκοµισθεί  
εγγυητική καλής  λειτουργίας   και   για ποσόν ίσο  µε  το  10%  του  συµβατικού τιµήµατος 
και για χρόνο ίσο µε το χρόνο εγγύησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
     Ο ∆ήµος  ενδιαφέρεται  για υλικά αρίστης ποιότητας και µπορεί  για  να  ελέγξει  τα  
προσφερόµενα  είδη  να  στείλει  αυτά  σε  οποιοδήποτε  κατά  την  κρίση  του  εργαστήριο  
για εξακρίβωση των  τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προµηθευτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
   Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα σε περίπτωση που οι προσφερόµενες τιµές των λιπαντικών 
είναι χαµηλότερες αυτών του προϋπολογισµού να αυξήσει τις ποσότητες µέχρι και 30% 
αυτού κατά άρθρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
     Τον  προµηθευτή  βαρύνουν εξολοκλήρου τα έξοδα  δηµοσίευσης της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, τα  έξοδα χαρτοσήµανσης των συµφωνητικών καθώς  και κάθε νόµιµη ή νέα  
κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα που θα εµφανισθεί κατά  το διάστηµα από την σύνταξη της 
παρούσας µελέτης  µέχρι την ηµεροµηνία  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισµός. Ακόµη θα  
παρακρατηθεί φόρος 4 % σύµφωνα µε το Ν.2198/94 αρ. 24. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
     Η παράδοση των λιπαντικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις παρουσιαζόµενες 
ανάγκες του ∆ήµου, µε χρόνο παράδοσης τις δέκα (10)  ηµερολογιακές ηµέρες  από την 
εκάστοτε παραγγελία στον προµηθευτή. 
   Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες της 
Υπηρεσίας και την αντίστοιχη παραγγελία. 
    Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
θεωρείται εκτελεσθείσα (λήγει) ή µε την παράδοση όλων των ποσοτήτων ή µε την λήξη του 
χρόνου ισχύος ένα (1) έτος και ανεξάρτητα των ποσοτήτων που έχουν µέχρι τότε παραδοθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
     Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της τµηµατικής  ή συνολικής  προθεσµίας  παράδοσης  
ορίζεται ποινική ρήτρα (150,00 €) η οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από  αιτιολογηµένη  έκθεση  της Υπηρεσίας. Παράταση  της 
προθεσµίας  παράδοσης δίδεται, µε απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση 
της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 27  παρ.2 του  ΕΚΠΟΤΑ.  Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα 
να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 33 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
     Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
συµφωνείται να γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα είναι ανέκκλητη και 
δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, άλλως 
παραιτείται  από τώρα ο προµηθευτής από παρόµοιο δικαίωµα του . 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
     Ο  προµηθευτής  είναι  υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά 
και παράδοση των λιπαντικών στους χώρους που  θα υποδείξει η Υπηρεσία επί του εδάφους.    
   Επίσης  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε ζηµία που πιθανόν θα γίνει  από υπαιτιότητα  του  
προσωπικού του ή άλλου, µέχρι της  παράδοσης αυτών. 
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