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ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 21/2012 
 
Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τοµέων 
του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013. 

___________________ 
 
Στην Αθήνα σήµερα 30/01/2013 ηµέρα Τρίτη, οι υπογράφοντες την παρούσα: 

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

2) Αφετέρου η ατοµική επιχείρηση ∆ΕΝΑΞΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ που εδρεύει στην οδό Προποντίδος 79, Άνω Γλυφάδα, 
Τηλ: 210 9610853, Fax: 210 9601116, µε Α.Φ.Μ. 039825314, ∆.Ο.Υ. 
Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆εναξά Ιάκωβο, µε Α.∆.Τ. 
…………., που θα καλείται στο εξής «Προµηθευτής», συµφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 213/17-01-2013 θέµα 11ο απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή τα αποτελέσµατα του ανοικτού 
επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή σε ευρώ (µε ποσοστό έκπτωσης % στην εκάστοτε διαµορφούµενη ή και 
πιστοποιούµενη από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής 
µέση χονδρική τιµή πώλησης), για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης στις 
παρακάτω οµάδες κτιρίων του πίνακα που ακολουθεί, προϋπολογισµού 172.500,00 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.: 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - Τ.Ε.Α.∆. 

ΚΤΙΡΙΟ :Σωκράτους 53 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25.000 LIT ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
37.500,00 € 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  

1. ΚΤΙΡΙΟ: Σταδίου 29 
2. ΚΤΙΡΙΟ: Αχαρνών 27 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75.000 LIT 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15.000 LIT 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
135.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 115.000,00 LIT 
 

172.500,00 € 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
α) Η σύµβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της και για 

όλη τη χειµερινή περίοδο 2012-2013 ή µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη από την 
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Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισµού για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. 

β) Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Ε.Τ.Α.Α. ή των 
Τοµέων του για την τυχόν αυξοµείωση του χορηγούµενου πετρελαίου 
θέρµανσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Οι Τοµείς Υγειονοµικών και Ασφάλισης Νοµικών, θα καταβάλουν στον προµηθευτή 
την αξία του παραδιδόµενου στις αντίστοιχες οµάδες κτιρίων τους πετρελαίου 
θέρµανσης, στην εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από το Τµήµα 
Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής, ΜΕΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ του προϊόντος, που θα προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης 
χονδρικής τιµής κατά την ηµέρα της παράδοσης αυτού µε ποσοστό έκπτωσης όπως 
παρακάτω: 
 

ΟΜΑ∆Α ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ      3% 

 
ΟΜΑ∆Α ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ      3% 

 
Στις περιπτώσεις όπου, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται 
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες 
περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά 
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 
Ο προµηθευτής µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης του προϊόντος είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίζει και το ∆ελτίο Πιστοποίησης τιµών πετρελαίου θέρµανσης κατά την 
ηµεροµηνία παράδοσης του προϊόντος που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου και 
Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της 
τιµής, για τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την 
αφαίρεση της έκπτωσης. 
 
Οι παραπάνω εκπτώσεις θα ισχύουν για όλη την χρονική διάρκεια της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το υπό προµήθεια είδος είναι: 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης, φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
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AΡΘΡΟ 4ο 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Η µεταφορά πετρελαίου θέρµανσης στα κτίρια ιδιοκτησίας των Τοµέων του 
Ε.Τ.Α.Α., θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή και σε ώρες που θα 
ορίζονται από τους αντίστοιχους Τοµείς. 
 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των κτιρίων  ιδιοκτησίας των 
Τοµέων, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται µε φαξ, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης. 
 
Πριν από κάθε παραλαβή η αρµόδια επιτροπή παραλαβών του αντίστοιχου τοµέα θα 
ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήµατος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισµένες 
µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σηµεία της εταιρείας 
που προµηθεύει το πετρέλαιο. 
 
Αντικείµενο της επιτροπής παραλαβής είναι : 
 

1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από 
τον προµηθευτή. 

2. Έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρµανσης, όπως 
χρώµατος κ.λ.π. 

3. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται µε σύνταξη αντιστοίχου 
πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η 
ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του χορηγουµένου καυσίµου 
και θα υπογράφεται και από τον προµηθευτή. Σε περίπτωση άρνησής θα 
γίνεται σχετική παρατήρηση. 

4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης του παραδιδόµενου πετρελαίου 
θέρµανσης, µε σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα 
οποία θα αποστέλλονται στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. και στον 
προµηθευτή και θα περιλαµβάνει τα κατωτέρω στοιχεία: 

 
α)  Ηµεροµηνία παραγγελίας 

β)  Ποσότητα 

γ)  Είδος 

δ)  Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 

ε)  Αν δηµιουργήθηκε πρόβληµα στο Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. για τον οποίο 
προοριζόταν η προµήθεια. 

στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 

ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προµηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν 
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι 
αρνήθηκε να υπογράψει 

η)  Αν αντικαταστάθηκε το πετρέλαιο θέρµανσης στην ταχθείσα προθεσµία 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: Α.1. Ποιοτικό και 
                                                Α.2. Ποσοτικό 

 
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  

 
α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώµατος για το 
πετρέλαιο θέρµανσης. 
 

β) Στη λήψη δειγµάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο 
στην Αρµόδια Χηµική Υπηρεσία. 
 Η δειγµατοληψία διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά 
την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιµο ή οπωσδήποτε σε κάθε 
περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα. 
 
 Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι 
Επιτροπές παραλαβής λαµβάνουν απ’ ευθείας τα δείγµατα και τα 
αποστέλλουν στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία ή καλούν τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τµήµατα Τεχνικού Ελέγχου των 
∆/νσεων  Εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής, τηλ. 213-2101302. 
 
 Η δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα, ο οποίος υπογράφει 
στο πρακτικό δειγµατοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί 
να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας ‘’ ο 
παραδίδων τα καύσιµα αρνήθηκε να υπογράψει’’ και η δειγµατοληψία 
διεξάγεται κανονικά.  
 
 Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει 
στην επιτροπή παραλαβής δείγµα του πετρελαίου θέρµανσης ενός λίτρου 
το οποίο θα λαµβάνεται ανεξάρτητα από την δειγµατοληψία της παρ. (β), 
από τον σωλήνα εκφόρτωσης µετά την διέλευση των είκοσι πρώτων 
λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 14/89 Αγορανοµικής ∆ιάταξης και 
θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο δείγµα θα προσαρτάται 
ετικέτα µε όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. 
είδος καυσίµου, ποσότητα αριθµ. ∆ελτίου Αποστολής κ.λ.π.). 
 Το δείγµα αυτό θα φυλάσσεται από τον αντίστοιχο Τοµέα µέχρι 
εξάντλησης του πετρελαίου θέρµανσης από την δεξαµενή. 
 Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις. 
 

2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρµανσης θα 
πρέπει πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του µετρητού του βυτιοφόρου 
να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαµενών που αποθηκεύεται το 
καύσιµο και µε ειδικές βαθµολογηµένες βέργες να µετράται το ύψος του 
πετρελαίου θέρµανσης πριν και µετά την παράδοση. 
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Τα ύψη αυτά θα σηµειώνονται στο ∆ελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 387 της 14/89 Αγορανοµικής ∆ιάταξης για την ∆ιανοµή Πετρελαίου 
Θέρµανσης και Κίνησης. 

 
Β. Σε περίπτωση µη κανονικού δείγµατος η παραποµπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται 

από τη δειγµατίζουσα Υπηρεσία (αντίστοιχο τοµέα του Ε.Τ.Α.Α.). 
 
Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγµάτων διαπιστωθεί ότι το δείγµα είναι µη κανονικό 

ή µη κανονικό - νοθευµένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τοµείς στην 

ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν οι οµάδες κτιρίων που αναφέρονται πιο πάνω, 
ως εξής: 

 
1. Μόλις συµπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωµής, ο προµηθευτής τα 

υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία του αντίστοιχου Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α., η 
οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα συντάξει την εντολή πληρωµής. 

2. Οι Τοµείς υποχρεούνται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα 
παράδοσης του προϊόντος και την έκδοση του σχετικού τιµολογίου, να 
εξοφλούν το κάθε τιµολόγιο. 

 
Για την πληρωµή της συγκεκριµένης δαπάνης δεσµεύτηκαν τα πιο κάτω ποσά: 
 
1. Οι µε αρ. πρωτ. 6/02-01-2012 και 481/08-10-2012 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν µε την υπ’ αρ. 43/02-01-2013 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., δεσµεύτηκε 
ποσό ύψους 40.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. οικ. έτους 2013 στον Κ.Α.Ε. 1611 
και µε α/α καταχώρησης 43 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του 
Τοµέα και 
2. Η µε αρ. πρωτ. 3844/12-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 
καταχώρησης 7 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής και η µε αρ. 
Φ.1/5/22115/4465/25-10-2012 υπουργική απόφαση για την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 135.000,00 €, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν µε την υπ΄ 
αρ. 122/01-02-22013 αντίστοιχη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 
καταχώρησης 204-5 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, δεσµεύτηκε η 
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ. έτους 2013 στον Κ.Α.Ε. 1611. 
 
Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του προµηθευτή είναι τα 

εξής: 
 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής  
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2. Θεωρηµένο Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή που να 

περιλαµβάνει το συµφωνηµένο ποσοστό έκπτωσης 

3. Αριθµός λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 
 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 
 

5. ∆ελτίο πιστοποίησης τιµών του πετρελαίου θέρµανσης κατά την ηµεροµηνία 
παράδοσής του, από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 

6. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
σχετικό έλεγχο.   

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

από τις ισχύουσες διατάξεις, σήµερα δε είναι οι παρακάτω: 
 

1. Για τα τιµολόγια που εκδίδονται υπέρ του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-
Τ.Ε.Α.∆., και αφορούν τη προµήθεια σε πετρέλαιο θέρµανσης του κτιρίου 
οδού Σωκράτους 53: 
α)  κράτηση 0,10% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
β)  κράτηση 0,25% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
γ)  κράτηση 0,30% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
δ) κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
(ν. 4013/2011). 
ε) φόρος 1,0% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιµολογίου και αφού πρώτα 
αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 

 
2. Για τα τιµολόγια που εκδίδονται υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Υγειονοµικών, 

και αφορούν την προµήθεια σε πετρέλαιο θέρµανσης των κτιρίων επί της 
οδού Σταδίου 29 και Αχαρνών 27: 
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 Μ.Τ.Π.Υ. 
γ) 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  
    (ν. 4013/2011). 
δ) 0,25% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιµολογίου ειδικός φόρος. 

            ε) παρακράτηση φόρου 1,0 % στην καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

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 
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καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψής του από την Επιτροπή Παραλαβής και µη 
αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσµία, τότε ο αντίστοιχος 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 Περιφέρειας Αττικής), 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 αρµόδια ∆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 το ποσό προς είσπραξη του προµηθευτή ή 
από την κατατεθειµένη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ή θα 
βεβαιούνται ως ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

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: 
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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, κατόπιν παροχής 
εξηγήσεων από αυτόν, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
β. Εκτέλεση της προµήθειας του πετρελαίου θέρµανσης σε βάρος του εκπτώτου 
προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον 
διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, 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. 
 
γ. 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. 

 
δ. 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 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον προµηθευτή 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ………. ευρώ, της Τράπεζας …….., µε 
αριθµό: ………. και ηµεροµηνία 17.01.2013. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, καθώς και των Π.∆. 
118/2007, 60/2007 και 173/1990 (άρθρα 40,41,42 & 43). 
 
Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση των τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, διαβάστηκε και 
υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και έλαβαν τρία (3) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α. και 
ένα (1) ο Προµηθευτής. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
                  του  Ε.Τ.Α.Α.   

   
 
 

  

   
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΕΝΑΞΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

 


