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ΔΗΜΟΣ  Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ  

Αριθ. Πρωτ.:         
(φορέας) : 

               ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σχέδιο)11.809,60 € 

 

Στην Κάρυστο σήμερα την …………… , ….–….–2016 και στα γραφεία του 

δήμου Καρύστου, μεταξύ πρώτον του  κ. Ραβιόλου Ελευθέριου, δήμαρχου 

Καρύστου (ή του νομίμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ) που ενεργεί κατ’ εντολή για 

λογαριασμό και ως νόμιμος εκπρόσωπος του δήμου Καρύστου (ή του ΝΠΔΔ) και 

δεύτερον του κ. …………………………….. (νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 

…………………….., με έδρα :……………., Τ.Κ. ………, ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ 

……………), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του ως δήμαρχος (ή 

εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ) , αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις : 

1. της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές 

εγκυκλίους. 

2. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

4. της εγκυκλίου 3 ΥΠ.ΕΣ (11543 από 26-3-2013) «Ανάδειξη προμηθευτών–

χορηγητών… … ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» 

5. του Π.Δ. 60/2007 

6. του άρ. 48 του ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18) 

7. των Υ.Α. 12179 (ΦΕΚ 1893 Β/14) και 14815 (ΦΕΚ 2207 Β/14) 

8. της Υ.Α Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β)  

9. του ν.4013/11(ΦΕΚ 14 Α’ /2-2-12) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων…» και 

10. του ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις»  

11. του ν. 4281/14 

12. της …………../16 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού «Καυσίμων & 

λιπαντικών» δήμου Καρύστου και 

13. την ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας δήμου Καρύστου «Καυσίμων & 

λιπαντικών 2016» για την ομάδα…… 

Καλεί το δεύτερο των συμβαλλομένων, ……………. , αποκαλούμενο εφεξής 

«Προμηθευτή» και του αναθέτει την προμήθεια (καυσίμων / λιπαντικών)  με τους 

παρακάτω όρους:  

1.  Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει το δήμο Καρύστου 

(ή το ΝΠΔΔ ) :  

είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας 

    

 

τηρώντας τις Προδιαγραφές που  περιγράφονται στην 4/2016 μελέτη, και στην 

Τεχνική του Προσφορά, κατόπιν έγγραφης εντολής. 

2. Η παράδοση (καυσίμων / λιπαντικών) θα γίνεται στο ……………. εντός των 

γεωγραφικών ορίων του δήμου Καρύστου, εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη 



εντολή της υπηρεσίας, εκτός αν αποδεδειγμένα η καθυστέρηση πέραν της παραπάνω 

προθεσμίας οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων ή υπαιτιότητας 

του αγοραστή. 

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεων των 

ποσοτήτων των προμηθευομένων ειδών. 

4.  Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ 

αριθμ. ………..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας………., ποσού…………€ και 

ισχύος έως………………. 

5. Κατά την παράδοση των υλικών ο προμηθευτής υποχρεούται , εντός 

πενθημέρου από την ειδοποίηση του δήμου (ΝΠΔΔ) να αντικαταστήσει ολόκληρη 

την ποσότητα του είδους που έχει τυχόν κριθεί ακατάλληλη.  

6. Αν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 

υλικά στους προβλεπόμενους -κατά περίπτωση, χρόνους κηρύσσεται έκπτωτος με τη 

διαδικασία άρ. 35 ΕΚΠΟΤΑ. 

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις αρ. 36 

ΕΚΠΟΤΑ, μετά την οριστική παραλαβή υλικών και την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής συνοδευόμενου από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

8. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου 

από την παράδοση των υλικών. (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ) 

9. Οι όροι της διακήρυξης, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχτηκε 

ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.  

10. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς υπέρβαση ποσοτήτων και 

οικονομική επιβάρυνση του δήμου. 

11. Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 40 ΕΚΠΟΤΑ. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

Οι Συμβαλλόμενοι 
   Για το δήμο Καρύστου 

      (για το ΝΠΔΔ)                                           Για τον προμηθευτή 

  

            

    ……………………                 ………………………. 
            Νόμιμος εκπρόσωπος Ι.Ε.Μ.Α. 
 

 

 


