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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

Αριθ. Πρωτ.  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  ποσού ______ € (με ΦΠΑ 24%). 
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης:. 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Άμφισσα. 
Συμβαλλόμενοι: 
1. _____________________, Αντιδήμαρχος Δελφών, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. 
2. _______________ ΑΦΜ ______, ΔΟΥ __________, στ_ν οποίο ανατέθηκε η σύμβαση 

με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ», δια της αριθ. ΔΟΥ Άμφισσας στ οποίo κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών δια της 
υπ’ αριθ. __/__/__ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών 
                                      Έχοντας υπόψη: 
1. Της από 12/10/2022 συνταχθείσας μελέτης της Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας και 

Υποδομών που υπογράφτηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης την ίδια μέρα. 
2. Της αριθμ. 44/592/27.12.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) 

αποφασίστηκε η διενέργεια του διαγωνισμού β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης, και γ) οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης. 

3. Της υπ’ αριθ. _______ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά του διεθνούς διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση 

4. Την αριθμ. _________ νομιμοποίησης της Απόφασης αυτής από το τμήμα Διοικητικού-
Οικονομικού Ν. Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

5. Την αριθμ. ____________ πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου,  
 

αναθέτε ι  

στ_ν ανωτέρω ____, την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δελφών 
όλων των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και 
αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες εφοδιασμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων), καθώς και την προμήθεια ελαίων 
λιπάνσεως για την συντήρηση του.  

Επίσης αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των 
δημοτικών κτιρίων του Δήμου Δελφών (περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των υπηρεσιών, τα 
δημοτικά κατάστήματα στις επιμέρους δημοτικές ενότητες, καθώς και λοιπά κτίρια για την 
συντήρηση και λειτουργία των οποίων, υπεύθυνος είναι ο δήμος όπως παιδικοί σταθμοί, 
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υπηρεσίες Πρόνοιας, Αθλητισμού κλπ.). Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνεται και η προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης της πισίνας του κολυμβητηρίου της Ιτέας.  

 
Άρθρο 2ο 

Οικονομικά στοιχεία 

Το συμβατικό αντικείμενο του παρόντος ανέρχεται σε _______ € που αναλύεται σε 
______ € καθαρό ποσό και _______ € ΦΠΑ 24%.  

Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση, βαρύνει τις με ΚΑ 10-6641, 10-6643, 15-
6641.001, 15-6641.002, 15-6643.001, 15-6643.002, 15-6644, 20-6641, 30-6641, 35-6641, 
40-6641, 70-6641 σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2021 και 
2022 του Δήμου Δελφών. 

Η δαπάνη που θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το 2023 
είναι _____ €. Το υπόλοιπο ποσό των ______ € ή αυτό που θα υπολείπεται από την 
παρούσα, την 31/12/2023 αφορά δαπάνη του επόμενου οικ. έτους  θα εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2024.  

 
 

Άρθρο 3ο 
Τιμή καυσίμων και λιπαντικών-Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι ποσότητες των καυσίμων αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:  
Με βάση την προσφορά της αναδόχου, οι τιμές των καυσίμων, επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
υπηρεσίας εμπορίου του Νομού Φωκίδας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι ____________. 

Η τιμή των λιπαντικών είναι αυτή της προσφοράς του αναδόχου. 
Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά της σύμβασης με τον προμηθευτή καθορίζονται ως 

ακολούθως: 
 
Η προσφορά περιέχει ποσοστά έκπτωσης __% για το πετρέλαιο diesel, ___ %για την 

αμόλυβδη βενζίνη και __% για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τα λιπαντικά καθορίζει τιμές 
για κάθε ένα λιπαντικό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ      

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ      

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ      

4 AD BLUE       

5 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ  

     

6 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ISO 46      

7 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ISO 68       

8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2Τ      

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  ΦΠΑ 24 %   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   
 

 
Άρθρο 4ο 

Προδιαγραφές 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καυσίμων αναλύονται λεπτομερώς στο τεύχος των 
Τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαίων λιπάνσεως 
είναι αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 5ο 

Διάρκεια -Χρόνος παράδοσης υλικών 

Σύμφωνα με Άρθρο 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
 

Άρθρο 6ο 
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

Σύμφωνα με Άρθρο 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
 
 
 

Άρθρο 7ο 
Πληρωμή  

 

Σύμφωνα με Άρθρο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
 

Άρθρο 8ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σύμφωνα με άρθρο 6.4 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Άρθρο 9ο  
 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 
Σύμφωνα με άρθρο 5.2 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήσεις 

Ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης……..με αριθμό 
……………………….. ποσού: _____________  (_____ €). 

 
 

Άρθρο 11ο - 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Σύμφωνα με άρθρο 4.6 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Άρθρο 12ο - 
Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της παρούσας 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. 



 4 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 
εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της αριθμ. 7244/23.4.2021 Διακήρυξης και των 
λοιπών τευχών της 12/10/2022 συνταχθείσας μελέτης της Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας 
και Υποδομών, (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), και οι οποίες μαζί με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του αναδόχου αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε 
αυτή. 

 
Ο Καθ΄ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

 ανάδοχος 
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