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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αρ. Τροποποιημένης Μελέτης: 01/2021 

(βάση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής) 

 
 
 
 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 263.884,85  (με Φ.Π.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

  

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κ.λ.π.), 
καθώς και τη θέρμανση των εγκαταστάσεων, του Δήμου και των κάτωθι Νομικών Προσώπων 
(φορέων):  
1. Δήμος Αγιάς,  
2. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ,  
3. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, 
4. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης,  
5. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 
και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ., με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία 
του κάθε Φορέα Υλοποίησης. 

Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα και μηχανήματα του 
Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. θα παραδίδονται άμεσα μετά τη λήψη της έγγραφης εντολής: 

• καθημερινά στο πρατήριο του αναδόχου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της 
επιχείρησής του, 

• στο χώρο στη θέση «Σφαγεία» Δ.Κ. Αγιάς ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τους φορείς υλοποίησης των συμβάσεων, έγκαιρα και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, για τους προμηθευτές των 
ομάδων: ΟΜΑΔΑ (1) και (4), 

• στο χώρο στη θέση «Δημαρχείο» Τ.Κ. Στομίου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή και τους φορείς υλοποίησης των συμβάσεων,  έγκαιρα και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, για τους προμηθευτές των 
ομάδων:  ΟΜΑΔΑ (2) και (5). 

Το πετρέλαιο θέρμανσης για τα κτίρια θα παραδίδεται εντός δύο ημερών από την 
έγγραφη παραγγελία από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας στα 
κτίρια των φορέων, ήτοι:  
- Στα κτίρια του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, 
- Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 
- Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»,  
- Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Α΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αγιάς»,  
- Στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αγιάς».  

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται με βυτιοφόρο του 
Προμηθευτή, στις δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα 
λαμβάνεται κάθε μέριμνα, έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται 
αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις. 
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα καύσιμα θέρμανσης στις δεξαμενές 
των Υπηρεσιών, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται ή εξολοκλήρου ή τμηματικά από την 
υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με τη μεταφορά τους στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου Αγιάς και την εναπόθεσή τους στο χώρο αποθήκευσης που θα 
υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 212.810,36 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%: 
51.074,49 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 263.884,85 ευρώ. Η 
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2021 του Δήμου Αγιάς και 
των Νομικών του Προσώπων, ενώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, το προϋπολογιζόμενο 
κόστος καλύπτεται από τις λειτουργικές τους δαπάνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
- το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
- τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Της υπ’ αριθμ. 487/αριθμ. Πρωτ.87194/11.12.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
με Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του 
προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 
4172/2013 από τις περιφέρειες». 

- της με αριθμό 01/2021 τροποποιημένης μελέτης (βάση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής), που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 263.884,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την 
εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

- της με αριθμό 13/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 01/2021 μελέτης, την εκτέλεση της 
προμήθειας με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον καθορισμό των όρων της 
διακήρυξης, 

- των υπ’ αριθμ. 159/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ94ΦΩ6Ι-ΗΓΟ), 160/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΒΧΩ6Ι-
Δ7Ψ), 161/15-02-2021 (ΑΔΑ:64Γ6Ω6Ι-9ΣΑ), 162/15-02-2021 (ΑΔΑ:962ΣΩ6Ι-ΔΓΗ), 
αποφάσεων του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

- της υπ’ αριθμ. 17/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΚ1ΟΚ6Τ-4Ω0) απόφασης του Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ»  περί διάθεσης/ψήφισης της  σχετικής πίστωσης των καυσίμων του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021 

- των υπ’ αριθμ. 1/15-02-2021 (ΑΔΑ: 6Υ3ΨΟΚ6Σ-ΗΒΦ) και 2/15-02-2021 (ΑΔΑ:62ΚΒΟΚ6Σ-
ΧΜ6) αποφάσεων του Διατάκτη του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ»,  περί διάθεσης/ψήφισης των 
σχετικών πιστώσεων των καυσίμων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021 

-  των με αριθμό 03/03-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΨΙ465ΘΙΞ-9ΥΘ) & 03/03-02-2021 
(ΑΔΑ:66ΚΩ465ΘΙΦ-80Β)  αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας 
καυσίμων και Διάθεσης/Ψήφισης Πίστωσης, 

- της με αριθμό 7/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021. 

-  
ΑΡΘΡΟ 3ο  

 Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη/Έγγραφα της Σύμβασης και στοιχεία της 

προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεσή της, είναι τα παρακάτω και σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 
καθορίζεται ως εξής: 
1. Η Σύμβαση, 
2. Η Διακήρυξη, 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 
6. Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 
7. Το Τιμολόγιο μελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγυήσεις 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) της 
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

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 των όρων της σύμβασης της προμήθειας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Έκπτωση – Πληρωμές  

 
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα 

παράδοσης του είδους των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη 
τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει 
και με την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδους λιπαντικού. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 
καυσίμων και των λιπαντικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών. 

 Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά 
την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. Με κάθε παράδοση 
καυσίμων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού κάθε 
φορέα, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια, σύμφωνα 
με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και βάσει των τιμών της υποβληθείσας οικονομικής 
προσφοράς του αναδόχου.   

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή 
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 
της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 
αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .1. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Παραλαβή υλικών - Χρόνος & Τρόπος παραλαβής 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11, εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 
τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσής τους, ενώ η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής γίνεται 
συγκεντρωτικά το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία των συγκεντρωτικών 
μηνιαίων τιμολογίων του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής. 
Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να 
επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία.  
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 

                                                           

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το 
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
  

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Έκπτωση αναδόχου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι εξής κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Υποβολή προσφορών 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 

ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου ή λιπαντικού της ομάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου και λιπαντικού για ολόκληρη την ποσότητα 
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του αντίστοιχου τμήματος - ομάδας. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και 
οι προσφορές που αναφέρονται σε μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως 
αυτές προσδιορίζονται στην με αριθμό 01/2021 τροποποιημένης μελέτης, στο Τεύχος 
Ενδεικτικού Π/Υ που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε 
περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή 
τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 
είδος καυσίμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Προδιαγραφές 

 
Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών στην με αριθμό 01/2021 τροποποιημένης μελέτης που συνέταξε το Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά 

ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. 
 

 
 

Αγιά, 18/01/2021 
Θεωρήθηκε 

Μ.Ε. Δημάρχου 
Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Τοπ/φος Μηχ/κος  

Συντάχθηκε 
 
 
 

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
Πολιτικός Μηχ/κος 
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