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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Δοξάτου καθώς και των
νομικών του προσώπων, δηλαδή :
• Δήμος Δοξάτου
• Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου
• Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί ανά φορέα (πακέτα) και θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με
τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων.
Οι ανωτέρω φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των
ποσοτήτων της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της
ποσότητας του ενός είδους της ομάδας υπέρ ή σε βάρος άλλου.

Άρθρο 2
Σταθερότητα Τιμών
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.

Άρθρο 3
Παραλαβή των υλικών
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής. Ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, δεν
υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στους
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να
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εφοδιάσει το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.
Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα καύσιμα και τα λιπαντικά με την επίδοση στον προμηθευτή από
τον αρμόδιο υπάλληλο της έγγραφης εντολής και ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. Ο
προμηθευτής υποχρεούται άμεσα μετά την παράδοση καυσίμων ή λιπαντικών να εκδίδει
τιμολόγιο το οποίο θα προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα υλοποίησης της
προμήθειας.
Σε κάθε παράδοση καυσίμων θα υπογράφεται έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται:
α) για οχήματα, η ημερομηνία, ο αρ. κυκλοφορίας, η ένδειξη του χιλιομετρητή ή ωρομετρητή,
το είδος του καυσίμου και η ποσότητα. Θα υπογράφεται από τον οδηγό/χειριστή και τον
υπάλληλο του αναδόχου που παρέδωσε τα καύσιμα
β) για καύσιμα θέρμανσης, η ημερομηνία, το κτίριο η ποσότητα. Θα υπογράφεται από τον
αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παρέλαβε τα καύσιμα και τον υπάλληλο του αναδόχου
που παρέδωσε τα καύσιμα
Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και τη μη
δυνατότητα του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες καυσίμων κίνησης, η τροφοδοσία των
οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του
Δήμου Δοξάτου.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στις θέσεις κατανάλωσής του, και σε
ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
Άρθρο 4
Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των
ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων
κρατήσεων.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία.
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