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ΤΕΥΧΟΣ Α 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί η 

παρούσα προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη ΔΕΥΑΟ». Συμπληρωματικά των άρθρων 

της διακήρυξης ισχύουν και τα παρακάτω άρθρα :  

 

Άρθρο 1ο : Τρόπος & τόπος παράδοσης των καυσίμων  

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΟ. 

Επειδή η ΔΕΥΑΟ δεν διαθέτει δεξαμενές καυσίμων, η παραλαβή τους για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων 

και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΟ, θα γίνεται από το πρατήριο του Αναδόχου ή από το συνεργαζόμενο με αυτόν 

πρατήριο υγρών καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προσφορά του πρώτου. Το πρατήριο 

ανεφοδιασμού θα πρέπει να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 5χλμ από το σημείο στάθμευσης των 

οχημάτων (Αγίων Θεοδώρων 202) έδρα της ΔΕΥΑΟ. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος παράδοσης των καυσίμων 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα την ποσότητα των καυσίμων όποτε αυτή 

ζητείτε από την Υπηρεσία.  

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται  προς τις εντολές της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το κηρύξει 

έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 3ο : Αδυναμία παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας 

Στις περιπτώσεις ανυπαιτίου  αδυναμίας  παράδοσης  καυσίμων  από τον ανάδοχο στις οποίες ενδεικτικά 

εντάσσονται οι απεργίες καθώς και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο του, ο ανάδοχος θα 

πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία προκειμένου να γίνεται ο απαιτούμενος 

προγραμματισμός των παραγγελιών.  

 

Άρθρο 4ο : Ποιότητα των καυσίμων – Δειγματοληψία 

Τα καύσιμα που παραδίδονται στην ΔΕΥΑΟ θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και των επίσημων κρατικών φορέων, να είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ 

και  να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

καυσίμων για τα οποία έχει ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος θα 

γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα επιλέξει η Υπηρεσία και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο, 

η οποία θα παρακρατείτε από τον λογαριασμό μου. 



Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τις δαπάνες αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης που προκλήθηκε 

στο όχημα ή / και τον μηχανολογικό εξοπλισμό από την χρήση του ακατάλληλου καυσίμου. 

 

Άρθρο 5ο : Όροι πληρωμής 

Η παράδοση των καυσίμων από τον ανάδοχο θα συνοδεύεται από τον νόμιμο παρατατικό (δελτίο 

αποστολής) στο οποίο θα αναγράφεται το είδος του καυσίμου και η ποσότητά του σε (Lit). Για τις 

παραδοθείσες  ποσότητες  θα  εκδίδεται  το  αντίστοιχο τιμολόγιο με το τέλος του μήνα  στο οποίο θα 

κοστολογείται η παραδοθείσα ποσότητα των καυσίμων με βάση τις εκδοθείσες  μέσες τιμές λιανικής 

πώλησης που ισχύουν στον Νομό Έβρου ,όπως αυτές ανακοινώνονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην σχετική ιστιοσελίδα,  μειωμένη κατά το 

ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του.  

Τα παραπάνω παραστατικά συνοδευόμενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της 

επιτροπής Παραλαβής προμηθειών καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο ( π .χ 

φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα) , θα ελέγχονται από την οικονομική υπηρεσία.  

Η πληρωμή θα διενεργείται σε 60 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.    

 

Άρθρο 6ο : Έκτακτες ανάγκες  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύει καύσιμα ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις (ανάγκες) που μπορεί 

να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες μπορεί να είναι σε Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός 

λειτουργίας καταστημάτων & υπηρεσιών κλπ. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του ανάδοχου θα πρέπει να είναι άμεση ενώ η προμήθεια των 

καυσίμων στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται με τους ίδιους όρους και τιμές που ισχύουν για τις κανονικές 

παραδόσεις των καυσίμων.  
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