
 

 

 
 

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΑ   ΚΙΝΗΣΗΣ   

Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       ΕΤΟΥΣ 2021»   

Υ ΔΡΕΥΣΗΣ      

Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ  

 

 

              ΠΡΟΥΠ.: 49.597,50 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

Αρθρο 1 

Αντικείμενο της  προμήθειας  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για της ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ναυπλιου.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 49.597,50 € με Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη και ποσότητες : 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΕ ΛΙΤΡΑ  

Βενζίνη αμόλυβδη  95 οκτ.  16.950 

Πετρέλαιο κίνησης  16.900 

   

 

Αρθρο 2 

Ισχύουσες Διατάξεις  

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα εκτελεσθούν  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά 

στη Διακήρυξη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

 

Αρθρο 3 

Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση ποιότητας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας όσο αφορά στην 

ποιότητα και προδιαγραφές των καυσίμων όπως αναφέρονται και στο τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών  

Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων αν διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών ή 

ακόμα και βλάβη των οχημάτων, η οποία  διαπιστωμένα θα προέλθει από τη κακή ποιότητα 

των καυσίμων, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός μεν να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα 

ακατάλληλου καυσίμου,  αφετέρου δε να    επανορθώσει με δικές του δαπάνες, κάθε βλάβη ή 

φθορά των οχημάτων, μηχανημάτων  κ.λ.π.  

Εάν ο ανάδοχος  παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να 

συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες 

εκτελούνται από τον φορέα   για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων 

εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο 

βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Δ.Σ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 

που ισχύουν για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων . 

 

 

 

 



 

 

 

Αρθρο 4 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης  - Ρήτρες  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 

το άρθρο 302 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας  χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

 

 

Αρθρο 5 

Ισχύς της σύμβασης  

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας 

και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θα έχει διάρκεια ισχύος δώδεκα  (12) μηνών.  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες ενώ δύναται, 

μετά τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, να αυξομειώσει τις προϋπολογισθείσες ποσότητες των 

καυσίμων ανάλογα με τις καταναλώσεις και σε ένα ποσοστό + 20% του κάθε είδους, πάντα 

εντός του ποσού της Σύμβασης.    

 

 

Αρθρο 6 

Εξοδα – κρατήσεις – εισφορές  

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον φορέα . 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και σε κράτηση 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) καθώς και  τέλος χαρτοσήμου και 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6% επί της αξίας που προκύπτει από τις ανωτέρω (0,12%) κρατήσεις και 

σε όλους τους άλλους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

βρίσκονται σε ισχύ.  

 

Αρθρο 7 

Παράδοση και παραλαβή καυσίμων  

Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα και μέριμνα  του αναδόχου προμηθευτή ως ακολούθως:  

Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει  ή με το οποίο 

θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής. 

Σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ναυπλίου 

του Δήμου Ναυπλίου, δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης ή 

βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς των καυσίμων. 

Μετά τον ανεφοδιασμό οιουδήποτε οχήματος με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου, ο 

προμηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής, στο οποίο θα 

αναγράφονται υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον : 

α)  Η ημερομηνία  

β)  τα στοιχεία του πελάτη  

γ)  ο τύπος καυσίμου 

δ)  η ποσότητα καυσίμου  

ε)  η τιμή πώλησης του καυσίμου ανά λίτρο κατά την ως άνω ημερομηνία       

στ) ο αριθμός κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος εφόσον πρόκειται για καύσιμα  κίνησης     

ζ)  το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού  του οχήματος, ο οποίος και θα 

υπογράφει το σχετικό στοιχείο για καύσιμα κίνησης.  

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την   αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στη Σύμβαση και το Ν. 4412/2016.  

 

 



 

 

 

 

Αρθρο 8 

Πληρωμές  

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσκομίζει για την εκάστοτε προμήθεια  προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

μαζί με το τιμολόγιο πώλησης τα ακόλουθα :  

Αποδεικτικό έγγραφο – σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο  -  του δελτίου  μέσων 

τιμών λιανικής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης    και  

Ανταγωνιστικότητας, που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης πετρελαίου κίνησης  

και βενζίνης. 

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή και τη σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε  τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του 

σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του  

φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παρούσα μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (είδος 

καυσίμου, ποσότητες κ.λ.π.) και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των υποχρεώσεων του 

προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης 

(ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα  ή ημερομηνία  πρωτοκόλλησης) του 

σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια επιτροπή . 

 

 

Αρθρο 9  

Χορήγηση προκαταβολής  

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής  

 

 

Αρθρο 10  

Χρόνος παράδοσης  

Η προμήθεια των καυσίμων κίνησης γίνεται αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή  

του συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου .  

 

 

 

Ναύπλιο, 31/05/2021 

 

Συντάχθηκε         Θεωρήθηκε   

   

  

 

  

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

      


