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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 

 
 
Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες την 
παρούσα:  
 

1. Αφενός το Ν.Π.∆.∆. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στη Μάρνη 22, Τ.Κ.  104 33, µε Α.Φ.Μ. 998146384 και 
∆.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Αργύριο 
Ζαφειρόπουλο, ο οποίος στην παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου 
του ∆.Σ. (στο εξής θα καλείται «Ταµείο») και  

2. Αφετέρου ο κος ∆ΕΝΑΞΑΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ που διατηρεί ατοµική επιχείρηση 
εµπορίας πετρελαιοειδών, η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα οδός Προποντίδος 
79, Τ.Κ. 165 62, τηλ. 210 9601116, µε Α.∆.Τ. ………….. και Α.Φ.Μ. 
039825314, ∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, που θα καλείται στο εξής «προµηθευτής», 
συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύµφωνα µε: α) την µε αριθµό 212/10-01-2013 θέµα 16ο απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. και β) την υπ’ αριθµ. 21/11-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για 
τη δέσµευση της αντίστοιχης πίστωσης στον ΚΑΕ: 1611 του προϋπολογισµού 
εξόδων έτους 2013 των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. µε α/α καταχώρησης ….    
στο Βιβλίο Εγκρίσεως και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας, 
 
ανατέθηκε στον προµηθευτή µε απευθείας ανάθεση, η προµήθεια 8.000 λίτρων 
πετρελαίου θέρµανσης στην τιµή των 1,0285 € ανά λίτρο πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
συνολική αξία 10.120,44 € µε τον ΦΠΑ για την κάλυψη των άµεσων αναγκών 
θέρµανσης του κτιρίου ιδιοκτησίας των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της 
οδού Σταδίου 29 Αθήνα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του εποπτεύοντος 
Υπουργείου (Γ.Γ.Κ.Α.).  
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων 
πετρελαίου θέρµανσης στην τιµή των 1,0285 € ανά λίτρο πλέον ΦΠΑ, ή 1,265 € 
ανά λίτρο µε τον ΦΠΑ, ήτοι συνολική αξία 10.120,44 € µε τον ΦΠΑ για την 
κάλυψη των άµεσων αναγκών θέρµανσης του κτιρίου ιδιοκτησίας των Τοµέων 
Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου (Γ.Γ.Κ.Α.).  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το υπό προµήθεια είδος είναι: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης, φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

AΡΘΡΟ 3ο 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Η µεταφορά του πετρελαίου θέρµανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας των Τοµέων 
Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., θα γίνει µε µεταφορικό µέσο του προµηθευτή και σε ώρες 
που θα οριστούν από το Ταµείο. 
 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδοθεί στις δεξαµενές του κτιρίου  ιδιοκτησίας των 
Τοµέων Υγειονοµικών, ύστερα από παραγγελία που θα γίνει µία (1) έως δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης του πετρελαίου 
θέρµανσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει απευθείας από τους Τοµείς Υγειονοµικών, 

στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκει το κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα: 
 

Μόλις συµπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωµής, ο προµηθευτής τα 
υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία του Ταµείου, η οποία θα κάνει τον έλεγχο και 
θα συντάξει την εντολή πληρωµής. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον προµηθευτή είναι τα εξής: 

i.  Θεωρηµένο Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής.  
ii.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 

iii.  Λογαριασµός Τραπέζης (IBAN) 
iv.  Κάθε άλλο νόµιµο έγγραφο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί 

τον έλεγχο. 
 

Β. Οι Τοµείς Υγειονοµικών υποχρεούνται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
ηµέρα παράδοσης του προϊόντος και την έκδοση του σχετικού τιµολογίου, να το 
εξοφλήσουν. 

Με την µε αρ. πρωτ. 21/11-01-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης των 
Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. δεσµεύτηκε και καταχωρήθηκε µε α/α 21 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών των Τοµέων αυτών, πίστωση ύψους 10.120,44 
€ για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 
του Ε.Τ.Α.Α. / Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών στον Κ.Α.Ε. 1611 
οικ. έτους 2013 για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
κτιρίων του Τοµέα, επί της οδού Σταδίου 29. 

 
Γ. Οι κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή, είναι αυτές που καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, σήµερα δε είναι οι παρακάτω: 
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α) 3% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου για το Μ.Τ.Π.Υ. 
β) 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤ.Π.Υ. 
γ) 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου παρακράτηση φόρου 
δ) 0,25% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιµολογίου ειδικός φόρος 
ε) 0,10% στην καθαρή συµβατική αξία υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τοµείς πετρέλαιο 

θέρµανσης ποιοτικά εκτρεπόµενο, το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α µπορεί, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιµής και 
πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 

 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προµηθευτής να παραδώσει πετρέλαιο 

θέρµανσης σε ένα κτίριο ιδιοκτησίας των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. ή δεν παραδώσει 
καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης του από την επιτροπή Παραλαβής και µη 
αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσµία, τότε ο Τοµέας του Ε.Τ.Α.Α. 
µπορεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρµανσης από το ελεύθερο εµπόριο, αφού  
προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιµές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. ∆ελτίο 
Πιστοποίησης Τιµών του Τµήµατος Προστασίας Καταναλωτή της ∆/νσης 
Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ 
της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον 
προµηθευτή και καταλογίζoνται σε βάρος του µετά από απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. 

 
Γ. Για τον παραπάνω καταλογισµό θα πρέπει ο Τοµέας του Ε.Τ.Α.Α. να διαβιβάσει 

στο ∆.Σ. το δελτίο παραγγελίας προς το συµβασιούχο προµηθευτή, το σχετικό 
πρακτικό παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο 
εµπόριο, το ∆ελτίο Αποστολής και το Τιµολόγιο αγοράς. 

 
∆. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύµβασης από 

τον προµηθευτή, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, επιβάλει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις από το Ν.2286/95 και το Π∆ 118/2007 (ΚΠ∆), άρθρα 
32,33,34. 

 
Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά µέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών 

κυρώσεων, που µπορούν να επιβληθούν από τα ∆ικαστήρια . 
 
ΣΤ. Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ε.Τ.Α.Α. ή των 

Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. κατά του προµηθευτή, θα παρακρατούνται, µετά από 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., από αυτά που έχει να εισπράξει ο προµηθευτής, 
ή θα βεβαιούνται σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε 
την προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης µέσα στον συµβατικό χρόνο που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007. 
 
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης δεν 
εκτελέσθηκε ή το πετρέλαιο θέρµανσης  αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της 
υπηρεσίας. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα παροχή 
εξηγήσεων από τον προµηθευτή, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Εκτέλεση της προµήθειας του πετρελαίου θέρµανσης σε βάρος του εκπτώτου 
προµηθευτή είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή 
έµµεση προκαλούµενη ζηµία της υπηρεσίας ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 
προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση 
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των 
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση 
του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε 
µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
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απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

 
5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προµήθειας του πετρελαίου θέρµανσης σε 
βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται 
µε το προς καταλογισµό ποσό. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής 
συµφωνίας. 

2. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να 
ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως 
παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι 
συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν 
γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι 
τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, 

από τα οποία έλαβαν ένα ο Προµηθευτής και δύο το Ταµείο. 
 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

        ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ          ∆ΕΝΑΞΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
 
 


