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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
  

     Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 
Η προµήθεια και η τµηµατική παράδοση καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων, µηχανηµάτων 

και για την θέρµανση κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 

     Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισµό και την εκτέλεση της προµήθειας είναι οι 

παρακάτω: 

α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. µε όλες τις σχετικές εγκυκλίους 

27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 

β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και συναφών θεµάτων". 

γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρµογής της νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 

διατάξεις για την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

δ) Τον Ν. 3463/2006  "∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικάς". 

ε) Το Π.∆ 394/96 “Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου”. 

Στ) Την υπ΄ αριθµό 61149/24679/12-12-2011απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης Γεν. ∆/νση 

Εσωτ. Λειτουργίας ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών που εξουσιοδοτεί τους Ο.Τ.Α για 

την ανάδειξη από τους ίδιους, προµηθευτών για την προµήθεια πετρελαιοειδών (σύµφωνα µε 

το άρθρο 41.1 παράγρ. Γ του ΕΚΠΟΤΑ).  

    Άρθρο 3ο  
       Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
       Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 

και µε κριτήριο κατακύρωσης, την προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης χονδρικής  τιµής 
των καυσίµων κίνησης και έκπτωση επί της µέσης λιανικής  τιµής του Πετρελαίου  

θέρµανσης κίνησης για τον ∆ήµο Ηρακλείου, µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική  
Επιτροπή  του ∆ήµου Ηρακλείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Άρθρο 4ο  
      Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 



        Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής ,µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και 

µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 

υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών, 

αλλά ούτε µεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 

    Άρθρο 5ο  
    Σύµβαση. 

      Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ.  

  Άρθρο 6ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

      Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% 

της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  
     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.  

 Άρθρο 7ο  
    Χρόνος εγγύησης. 
    Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει όσο διάστηµα διαρκεί η 

σύµβαση παράδοσης των καυσίµων και υπολογίζεται και δύο µήνες µετά την λήξη της 

σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2δ11 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Άρθρο 8ο  
 Χρόνος παράδοσης. 
  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και5 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και µετά την υπογραφή του σχετικού Συµφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 

 Άρθρο 9ο  
   Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 

Άρθρο 10ο   
   Πληµµελής ποιότητα παραγωγής καυσίµων. 
   Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόµενα καύσιµα (κατά την διάρκεια παραλαβής τους) , 

τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ και το 

άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 
 
Άρθρο 11ο  
      Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 



    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .Ο Φ.Π.Α. 

βαραίνει το δήµο . Tα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν τους  αναδόχους προµηθευτές .  

    Άρθρο 12ο  
      Παραλαβή των καυσίµων. 

            Η τµηµατική παραλαβή των προς προµήθεια καυσίµων, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των καυσίµων πραγµατοποιείται µέσα 

από τον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη 

σύµβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.    

     Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων, θα γίνει σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµό 6 άρθρο της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 Άρθρο 13ο 
  Τόπος Παράδοσης. 
Η µεταφορά και η παράδοση των καυσίµων, θα γίνεται όπου ζητηθεί από την αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου.  

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ∆ΕYΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
Αντικείµενο προµήθειας 

 Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια και η τµηµατική παράδοση , καυσίµων για την 
κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆ΕΥΑΗ, ως απόφαση 268/2013 του ∆.Σ της 

∆ΕΥΑΗ. 
ΑΡΘΡΟ  2ο  
Προϋπολογισµός προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την  προµήθεια έχει εκτιµηθεί σύµφωνα µε 

τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, έως  το ποσό των εκατόν είκοσι  χιλιάδων 
(120.000,00)  € (άνευ ΦΠΑ). 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ∆ηµόσιο διεθνή  Μειοδοτικό 
∆ιαγωνισµό που θα εκτελεστεί από το ∆ήµο Ηρακλείου και µε κριτήριο κατακύρωσης, την 
προσφερόµενη έκπτωση επί  της ισχύουσας µέσης χονδρικής  τιµής των καυσίµων. 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού , και την ανάδειξη του σε µειοδότη από την Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου 

Ηρακλείου και θα του γίνει αυτό γνωστό , υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο και 

τόπο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς 

υπογραφή της σύµβασης και να καταθέτει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 



ΑΡΘΡΟ  5ο 
Εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας και εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια υποχρεούται  µέσα σε διάστηµα 

όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών (και πάντως 

πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) από την έγγραφη 

ειδοποίηση της ∆ΕΥΑΗ,  να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και 

εκτέλεσης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα και για ποσό που θα καλύπτει το 10% της 

συνολικής αξίας των ειδών.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας και εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται 

στον προµηθευτή ολόκληρη ή τµηµατικά µετά από την ανεπιφύλακτη οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή . 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει, αυτοδίκαια 

ολικά ή µερικά υπέρ της ∆ΕΥΑΗ για την ικανοποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσµη 

εκτέλεση της σύµβασης και κυρίως από την παράδοση µε πραγµατικά ελαττώµατα που 

µειώνουν την αξία ή τη χρησιµότητά του.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει όσο διάστηµα διαρκεί η 

σύµβαση παράδοσης των καυσίµων και υπολογίζεται και ένας µήνας µετά την λήξη της 

σύµβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Χρόνος παράδοσης 

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

οποία θα γίνεται τµηµατικά µετά από ειδοποίηση του Τµήµατος Προµηθειών, χωρίς 

καθυστέρηση και από ώρα 07:30 π.µ µέχρι 12:30 µ.µ. και για τις έκτακτες περιπτώσεις 

µέχρι τη 18:00 µµ, αναιρούµενων των αργιών. 

Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου µας, που βρίσκεται στο χώρο του 

Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου, στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά.  

 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
Έκπτωση και ποινική ρήτρα 

Η ∆ΕΥΑΗ µπορεί κατά την κρίση της να κηρύξει µονοµερώς έκπτωτο τον προµηθευτή  

υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία, αν αυτός υπαίτια του ή όχι, δεν παραδώσει 

τα καύσιµα στους οριζόµενους χρόνους ή αν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης ή 

της σύµβασης  ή αν απορριφθούν τα είδη σαν ακατάλληλα . 

Στην περίπτωση έκπτωσης ή εγγυητικής καλής λειτουργίας εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της 

∆ΕΥΑΗ σαν ποινική ρήτρα. 

         Αν παραβιαστούν οι προθεσµίες παράδοσης των υλικών κι ο προµηθευτής δεν έχει 

κηρυχτεί έκπτωτος, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% 



της αξίας των υλικών που έχει καθυστερήσει την παράδοση για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης 

και µέχρι 10 βδοµάδες .   

         Στον υπολογισµό της ποινικής ρήτρας και την καταβολή της, ο προµηθευτής θα 

υποχρεούται και για το υλικό που παραδόθηκε αλλά δεν µπόρεσε να χρησιµοποιηθεί εξ αιτίας 

του υλικού που καθυστερεί η παράδοση. Μετά τις 10 βδοµάδες και αφού εξακολουθεί η 

καθυστέρηση της παράδοσης η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε 1% για κάθε βδοµάδα και µέχρι 

5 βδοµάδες. 

         Η επιβολή της ποινικής ρήτρας δεν αναιρεί το δικαίωµα της ∆ΕΥΑΗ να κηρύξει 

έκπτωτο τον προµηθευτή µε συνέπεια την παράλληλη κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης. 

         Σε κάθε περίπτωση που θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για εκπρόθεσµη παράδοση ή 

άλλη αιτία η είσπραξη αυτής θα γίνεται µε ισόποση µείωση του ποσού που έχει να λάβει ο 

προµηθευτής ή αν δεν φθάνει αυτό ή δεν υπάρχει υπόλοιπο τότε η ποινική ρήτρα θα 

εισπραχθεί από την εγγυητική επιστολή. Ο προµηθευτής µε τη σύµβαση που θα υπογράψει θα 

παρέχει στη ∆ΕΥΑΗ για το σκοπό αυτό την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα. 

         Τα χρηµατικά ποσά της ποινικής ρήτρας µπορεί η ∆ΕΥΑΗ να παρακρατεί από τα 

τιµολόγια του προµηθευτή ή από την εγγύηση. 

         Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή έκπτωσης από ανωτέρα βία που θα 

αποδεικνύεται από τον προµηθευτή δεν θα καταπίπτει ποινική ρήτρα. 

         Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του προµηθευτή η 

∆ΕΥΑΗ διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα µπορούσε να υποστεί από την εκπρόθεσµη παράδοση των 

υλικών ή την παραβίαση των όρων της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πληµµελής ποιότητα παραγωγής καυσίµων 

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόµενα καύσιµα (κατά την διάρκεια παραλαβής τους), 

τότε εφαρµόζεται το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ  10ο 
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της ∆ηµοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ηρακλείου και θα βαρύνει το κονδύλιο του προϋπολογισµού µε  
Κ.Α. 64.00.00.00. 
         Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 

στον τύπο και για τυχόν κρατήσεις που µπορεί να επιβληθούν . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
Παραλαβή των καυσίµων 



Η τµηµατική παραλαβή των προς προµήθεια καυσίµων, θα γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής.  

Η παραλαβή των καυσίµων πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από τη σύµβαση 

χρόνο.          

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Παράδοση προµήθειας 

Η µεταφορά και η παράδοση των καυσίµων, θα γίνεται στο πρατήριο ανεφοδιασµού της 

Επιχείρησης, στις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισµού στην Φοινικιά. 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ∆ΕΠΤΑΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
 
 
 

Η παράδοση των πετρελαιοειδών και των φαρµάκων θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις 

ανάγκες της εταιρείας. 

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και οι σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του έτους 2014. 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, ο Πρόεδρος θα υπογράψει τις 

σχετικές συµβάσεις µε τον/τους ανάδoχο/ους για τα είδη και τις ποσότητες που 

προορίζονται για την εταιρεία. 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση  

(∆ηµοτικά Σχολεία)  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 
Άρθρο 1ο . Αντικείµενο 

Η παρούσα αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 

2014.  

 

Άρθρο 2ο . Προϋπολογισµός προµήθειας  

Η δαπάνη για την «Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης» για τις ανάγκες του Νοµικού 

Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου» έχει 

προϋπολογιστεί στο ποσό των 249.640,08 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για το 

οικονοµικό έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

 

Άρθρο 3ο . Κριτήριο κατακύρωσης   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση 

τιµή λιανικής πώλησης ανά λίτρο κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης, 

όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία.  



 

Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προµήθεια τµηµατικά στις σχολικές 

µονάδες Π/θµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες  των σχολικών 

µονάδων, από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει ολόκληρες τις εκάστοτε 

παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου µε δαπάνες και µεταφορικά µέσα δικά του, 

την εποµένη της παραγγελίας εργάσιµη ηµέρα. Η παραγγελία θα γίνεται από τη 

Σχολική Επιτροπή µέχρι τις 15:00 της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. Ρητά 

ορίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα λήψης δείγµατος κατά την 

παράδοση, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η πληρότητα των  

απαιτούµενων προδιαγραφών.   

 

Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 

 Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης  και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη  

 

Άρθρο 6ο. Εγγυήσεις 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα 

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 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.  

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διατηρεί όλα τα νόµιµα δικαιώµατα τα 

οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προµηθευτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό και τα 

µηχανήµατα λόγω χρήσης ακατάλληλου καυσίµου, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει 

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.  

 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, µετά την κατά νόµον 

έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να 

προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου µέσα σε διάστηµα 

δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του 

αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού χωρίς το 

Φ.Π.Α. 

     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και 

κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 

γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
  



Άρθρο 7ο. Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωµής 

   Η µέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 249.640,08 € συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. και βαρύνει τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆. Ηρακλείου.  

Η Σχολική Επιτροπή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Καθώς οι αναγραφόµενες ποσότητες 

πετρελαίου θέρµανσης είναι οι εκτιµώµενες ως µέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης 

από την υπογραφή της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες για το Ν.Π.∆.∆., αυτές οι 

ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να µη χρειαστούν να παραδοθούν στο 

σύνολό τους οι εκτιµώµενες ως µέγιστες ποσότητες και για τους 12 µήνες. Συνεπώς, σε 

περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης στη σύµβαση ποσότητας, η οποία 

είναι το σύνολο των εκτιµώµενων ως µέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, ως και το πέρας 

των 12 µηνών, εφόσον οι ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη 

όλης της αντίστοιχης εκτιµώµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προµηθευτής δε 

δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό από τη Σχολική Επιτροπή.   

Η πληρωµή της αξίας του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις νόµιµες 

διαδικασίες , ύστερα από παραλαβή του τιµολογίου από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή ή 

Προϊστάµενο της εκάστοτε σχολικής µονάδας (υπογραφή παραλαβής του ∆ιευθυντή και 

στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο τιµολόγιο)  

  

Άρθρο 8ο. Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 

     Η δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, 

βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, 

έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρµόδια 

Επιτροπή. 

 

Άρθρο 9ο. Κρατήσεις 

 Στη συµβατική αξία των προϊόντων, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 

1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας. 

2. Χαρτόσηµο, ποσοστό 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

3. ΟΓΑ Χαρτοσήµου, ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου 

4. Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 1%  

    

Άρθρο 10ο. Εκχώρηση της προµήθειας 

     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο 

της σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η έγκριση 

παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την 

καλή εκτέλεση της σύµβασης. 



     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου,  ο 

ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον 

υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 

σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

     Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 

µέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να 

καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

 
Άρθρο 11ο. Έκπτωση του αναδόχου  
     Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και 

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του 

προέδρου να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε 

εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 

     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την 

αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη 

των δέκα ηµερών. 

     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 

συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 

προµήθειας. 

     Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

     Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή 

του άρθρου 152 του ∆.Κ.Κ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την επίδοσή της.  

     Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε 

οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για 

χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 

 

Άρθρο 12ο.  Επίλυση διαφορών 
     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 

επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 



 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  

(∆ηµοτικά Σχολεία)  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 

 
Άρθρο 1ο . Αντικείµενο 

Η παρούσα αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 

2014.  

Άρθρο 2ο . Προϋπολογισµός προµήθειας  

Η δαπάνη για την «Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης» για τις ανάγκες του Νοµικού 

Προσώπου «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου» έχει 

προϋπολογιστεί στο ποσό των 116.112 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για το 

οικονοµικό έτος 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

Άρθρο 3ο . Κριτήριο κατακύρωσης   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση 

τιµή λιανικής πώλησης ανά λίτρο κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης, 

όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία.  

Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προµήθειας 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προµήθεια τµηµατικά στις σχολικές 

µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες  των σχολικών 

µονάδων, από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει ολόκληρες τις εκάστοτε 

παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου µε δαπάνες και µεταφορικά µέσα δικά του, 

την εποµένη της παραγγελίας εργάσιµη ηµέρα. Η παραγγελία θα γίνεται από τη 

Σχολική Επιτροπή µέχρι τις 15:00 της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. Ρητά 

ορίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα λήψης δείγµατος κατά την 

παράδοση, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η πληρότητα των  

απαιτούµενων προδιαγραφών.   

Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 

 Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης  και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη  

 

Άρθρο 6ο. Εγγυήσεις 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα 

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 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.  



Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατηρεί όλα τα νόµιµα δικαιώµατα τα 

οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προµηθευτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό και τα 

µηχανήµατα λόγω χρήσης ακατάλληλου καυσίµου, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει 

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, µετά την κατά νόµο 

έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να 

προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου µέσα σε διάστηµα δέκα 

(10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του 

αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού χωρίς το 

Φ.Π.Α. 

     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και 

κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 

γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Άρθρο 7ο. Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωµής 

   Η µέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 116.112 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και βαρύνει τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. 

Ηρακλείου.  

Η Σχολική Επιτροπή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Καθώς οι αναγραφόµενες ποσότητες 

πετρελαίου θέρµανσης είναι οι εκτιµώµενες ως µέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης 

από την υπογραφή της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες για το Ν.Π.∆.∆., αυτές οι 

ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να µη χρειαστούν να παραδοθούν στο 

σύνολό τους οι εκτιµώµενες ως µέγιστες ποσότητες και για τους 12 µήνες. Συνεπώς, σε 

περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης στη σύµβαση ποσότητας, η οποία 

είναι το σύνολο των εκτιµώµενων ως µέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, ως και το πέρας 

των 12 µηνών, εφόσον οι ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη 

όλης της αντίστοιχης εκτιµώµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προµηθευτής δε 

δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό από τη Σχολική Επιτροπή.   

Η πληρωµή της αξίας του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις νόµιµες 

διαδικασίες , ύστερα από παραλαβή του τιµολογίου από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή ή 

Προϊστάµενο της εκάστοτε σχολικής µονάδας (υπογραφή παραλαβής του ∆ιευθυντή και 

στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο τιµολόγιο)  

  

Άρθρο 8ο. Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 

     Η δαπάνη µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 

κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρµόδια Επιτροπή. 



Άρθρο 9ο. Κρατήσεις 

 Στη συµβατική αξία των προϊόντων, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 

5. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας. 

6. Χαρτόσηµο, ποσοστό 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

7. ΟΓΑ Χαρτοσήµου, ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου 

8. Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 1%  

Άρθρο 10ο. Εκχώρηση της προµήθειας 

     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο 

της σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η έγκριση 

παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την 

καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου,  ο 

ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον 

υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 

σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

     Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 

µέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να 

καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

Άρθρο 11ο. Έκπτωση του αναδόχου  
     Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και 

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του 

προέδρου να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε 

εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 

     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την 

αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη 

των δέκα ηµερών. 

     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 

συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 

προµήθειας. 

     Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 



     Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή 

του άρθρου 152 του ∆.Κ.Κ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την επίδοσή της.  

     Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε 

οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για 

χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 

Άρθρο 12ο.  Επίλυση διαφορών 
     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, 

επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ (Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
Άρθρο 1ο   
Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 
Η προµήθεια   καυσίµων κίνησης και θέρµανσης σύµφωνα µε  τις τεχνικές προδιαγραφές του 

παρόντος. 
Άρθρο 2ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση 

τιµή λιανικής πώλησης ανά λίτρο κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης, 

όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία.  

Άρθρο 3ο  
Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά 

την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 

υποχρεούται να προσέλθει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε χρόνο όχι µεγαλύτερο  των 3 ηµερών από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 

Άρθρο 4ο  
Σύµβαση 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί  ενώπιον του προέδρου του Ν.Π.  υπό τις παραπάνω 

προϋποθέσεις , θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση το σχετικό υπόδειγµα της 

παρούσας, την προσφορά του αναδόχου και την διακήρυξη και θα διέπεται από το Ελληνικό 

∆ίκαιο. 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι τέσσερις µήνες και µπορεί 

να παρατείνεται, η ισχύς της, µέχρι 2 µήνες µε τους ίδιους όρους. 

Προκειµένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η εταιρία  θα ειδοποιεί έγγραφα 

τον ανάδοχο, ένα (1) µήνα πριν από τη λήξη της αρχικής  ισχύος της σύµβασης ή των 

ανανεώσεών της, για το χρονικό διάστηµα της παράτασης. 



Οµοίως, ο ανάδοχος σε περίπτωση που δεν επιθυµεί την παράταση ισχύος της σύµβασης, 

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Οργανισµό ένα (1) µήνα πριν από τη λήξη της 

αρχικής ισχύος της σύµβασης ή των ανανεώσεών της. 

Άρθρο 5ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο 

που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο 

άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.  

 

Άρθρο 6ο  
Χρόνος εγγύησης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει όσο διάστηµα διαρκεί η 

σύµβαση παράδοσης των καυσίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2δ11 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προµηθευτή και λαµβάνεται υπόψη 

στην βαθµολογία της,  παραµένει δε στην υπηρεσία, όσο χρονικό διάστηµα ορίζει η προσφορά 

του προµηθευτή, δηλαδή όσο χρόνο ορίζει ως εγγύησης καλής λειτουργίας, πλέον των δύο 

µηνών. 

 
Άρθρο 7ο  
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 8ο   
Πληµµελής ποιότητα παραγωγής καυσίµων. 
Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόµενα καύσιµα (κατά την διάρκεια παραλαβής τους) , 

τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ και το 

άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 9ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .  

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Άρθρο 10ο  
Παραλαβή των καυσίµων. 



Η παραλαβή των προς προµήθεια καυσίµων, θα γίνεται µετά από σχετική εντολή  

υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  στον χώρο του αναδόχου οο ποίος και 

θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό – τιµολόγιο. 

 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος πληρωµής. 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίµων θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιµολογίου  σε  πέντε  ηµέρες από την παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ.  

Άρθρο 15ο  
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου – κυρώσεις   
 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 

της ∆ιοίκησης  ΑΑΗ Α.Ε ,  µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε εγγράφως , να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΑΗ Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, επιβάλλοντας αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου είτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες που 

είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε επανάληψη του διαγωνισµού είτε µε 

διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία ή το τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο ή µέρος των 

προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική 

έγγραφη ανακοίνωση µε απόδειξη µε την οποία καλείται να προσέλθει µέσα σε 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας προ της υπογραφής της εν λόγω σύµβασης 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συνολικής συµβατικής 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο οποία θα επιστραφεί µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 

25 του Π.∆ 118/07. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου, δηλαδή θα 

ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες 



επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 16ο  
Κύρωσεις 
 Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την αρµόδια δνση της ΑΑΗ Α.Ε ή από την 

∆ιοίκηση γενικά , ότι υπάρχει πληµµελής εκτέλεση των υπηρεσιών, τότε µετά από εισήγησή 

δύναται η ΑΑΗ Α.Ε. µε απόφαση του ∆.Σ να περικόψει ποσοστό µέχρι και 30% και όχι 

λιγότερο από 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης ή να καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης µετά από προειδοποίηση. 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  
Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι η προµήθεια πετρελαιοειδών στη Μονοµετοχική ∆ηµοτική 

Ανώνυµη εταιρεία Ηρακλείου.  

Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει:  

Α/Α Μ/Μ ΠΡΟΪΟΝ 

1 LT BENZINH ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95οκτ. 

2 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν 

ισχύ  ∆.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τους κωδικούς 64.00.00.00, 64.00.00.01, 64.00.00.04, 

64.00.00.05, 64.00.00.06, 64.00.00.07, 64.08.00.00 µε τίτλο “Εξοδα κίνησης ” 
& “ Καύσιµα και λοιπά υλικά”  του προϋπολογισµού 2013,2014 της 

Μονοµετοχικής ∆ηµοτικής Ανώνυµης εταιρείας Ηρακλείου.   
Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό µε 

κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά καιτην προσφερόµενη έκπτωση επί της 
µέσης Λιανικής   τιµής του είδους για ορισµένο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 

του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Άρθρο 4 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

Α) ∆ιακήρυξη  

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 



γ) Τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

ε) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων   

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από: τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της 

διακήρυξης του διαγωνισµού που θα διενεργήσει ο ∆ήµος Ηρακλείου .    

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα 

γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του δήµου Ηρακλείου . 

Άρθρο 7 

Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Μονοµετοχική ∆ηµοτική 

Ανώνυµη εταιρεία  Ηρακλείου. 

Άρθρο 8 

Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αφού 

ελεγχθούν από τους αρµόδιους υπάλληλους.  

Άρθρο 9 

Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού δεν 

είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο  

ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 10 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. θα 

βαρύνει τη Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη εταιρεία Ηρακλείου. 

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 

   Ο ∆/ντής Καθαριότητας Ανακύκλωσης                            Ο Προϊστάµενος                             

                        

 

         

        Αντώνης Μετοχιανάκης                                          Παντελής Κρουσταλάκης 

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


