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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 
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               Α.Δ.Α. Β4ΣΚΟΡΕ1-ΖΕΙ 
                                 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 19/2012  

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 115.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ  

172.500,00 € ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 
 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 
 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Κτίριο Ενιαίων 
Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

 2ος

10/12/2012 
 Όροφος, Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Δ.Σ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΔΕΙΓΜΑ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 23/11/2012 23/11/2012 

 
 
 

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) έχοντας υπόψη: 
 

mailto:oikonomiko-etaa@tsmede.gr�
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1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 
1.1 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22.3.1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.2 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 
199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 
1.3  Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
1.4 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/2-10-2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α95/20-4-2005). 
1.5  Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
1.6 Του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
1.7  Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις». 
1.8 Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) άρθρο 21 «Ανάληψη υποχρεώσεων», 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 12 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/02-02-2012) 
και ισχύει. 
1.9  Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 
0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
1.10 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 
1.11  Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.12 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
1.13  Του Π.Δ. 173/1990 (Φ.Ε.Κ. 62/Α/10-04-1990) άρθρα 40,41,42 & 43 
 

2. Τις αποφάσεις: 
 
2.1 Την υπ΄ αριθ. 18130/17.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων …….που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 
2.2 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών 
διατάξεων του ν. 2286/1995. 
2.3  Τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α: 189/12-7-2012 Θέμα 49ο για τη συγκρότηση επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., 
την 198/27-09-2012 θέμα 38ο για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και την  
204/08-11-2012 θέμα 6ο για την έγκριση της σχετικής διακήρυξης.  
2.4  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1/5/22115/4465/25-10-2012 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Τομέων Υγειονομικών για την 
κάλυψη της πιθανής δαπάνης, για τα έτη 2012 και 2013. 
2.5 Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6/02-01-2012 και 481/08-10-2012 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ με αριθμό καταχώρησης α/α 6 και α/α 
481 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υπηρεσίας. 
2.6  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3844/12-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τομέα 
Υγειονομικών με αριθμό καταχώρησης α/α 7 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της 
Υπηρεσίας. 
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2.7 Την απόφαση με αρ. 198/27-09-2012 θέμα 29ο

2.8 Την απόφαση 1163/2011 της 43

 του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την 
αναμόρφωση του σχετικού ΚΑΕ προϋπολογισμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών. 

ης

2.9  Το υπ’ αριθμ. Π1/1493/04-09-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου-Γενικής 
Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών, σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται η ενεργοποίηση 
τραπεζικού λογαριασμού για την απόδοση της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που συστάθηκε με το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 
204/Α/15-09-2011).  

 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, για την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Ε.Τ.Α.Α. διενέργειας 
διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Για χρονικό διάστημα έως ότου 
αναδειχθεί νέος μειοδότης – προμηθευτής από την Περιφέρεια Αττικής, όπως εκδόθηκε και 
βρίσκεται σε ισχύ. 

     
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη ή και πιστοποιούμενη, από το 
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής μέση χονδρική τιμή πώλησης του 
προϊόντος), για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων 
των Τομέων Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη χειμερινή 
περίοδο 2012-2013, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Δ’ και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης αυτής. 
 
1) Ο διαγωνισμός θα δημοσιευτεί στο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.) 
και στον Ελληνικό Τύπο (ΕΞΠΡΕΣ,ΚΕΡΔΟΣ,ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 23/11/2012).. 
 
2) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Κτίριο Ενιαίων Υπηρεσιών Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, 2ος 10/12/2012  όροφος, 

Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. 
Δευτέρα 11:00 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
 
3) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 
 α.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
 β.  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
 γ.  Συνεταιρισμοί, 
 
4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
 
5) Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να καταβάλουν οι συμμετέχοντες στον παρόντα 

διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 8.625,00 € (ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας με τον Φ.Π.Α.) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 
6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 
 
 α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’), που 

επισυνάπτονται. 
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 β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
 γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
 δ) Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
 ε) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 1ος

 

 όροφος, κα Ρ. Μιχαλοπούλου 
τηλ:210 5217304 και κα Β. Πολίτη τηλ:210 5217312, fax: 210 5217315. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 περ. α του παραρτήματος 
Β της παρούσας Διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 περ. α του 
παραρτήματος Β της παρούσας Διακήρυξης. 
 
 
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 
΄ 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, δηλ. μέχρι 
τις 10/12/2012 και ώρα 11:00. 

 
2) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Μάρνη 22, 2ος όροφος, 

γρ. Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με 
courier, θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι τις  07/12/2012. 

 

3) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται μέχρι τις 11.00 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  Διαγωνισμών 

και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22, 2ος 

όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.). 

 

4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 

δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών και των 

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με 

τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

 

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή δεν είναι 
υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών 
τους ως προς τους όρους της διακήρυξης, ακόμα κι αν η ίδια είναι το αρμόδιο όργανο 
για την αξιολόγησή τους. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Π.Δ. 118/2007) 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλουν προσφορές για το σύνολο  των 
κτιρίων ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. και των αντίστοιχων ποσοτήτων 
πετρελαίου θέρμανσης που χρειάζονται. 
 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)

 

, στην ελληνική 
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.  

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.), 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών). 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως

 

, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

 
4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 7 

(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α του παραρτήματος Β της παρούσης, κατά 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
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δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Π.Δ. 
118/2007) 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 
22, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.), παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται

 

 αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά 
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από την πρόσκληση που θα στείλει η Υπηρεσία στους υποψηφίους που 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης. 

 
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει 
στην Υπηρεσία. 

 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, παραδίδονται για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α..Α στην αρμόδια 
επιτροπή, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από 
την πρόσκληση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία της αποσφράγισης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα 
ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  

 
6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

 

, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
προσφορών των  διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες 
του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί 
από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του 
άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης, προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την 
πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 
2 και 3 της Διακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  
διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., 
αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού εις τριπλούν (3), το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία 
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α..Α προκειμένου να αποφασίσει για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού. 

 
8. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς του 

κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συμμετεχόντων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 
υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού,

 

 μαζί με την προσφορά τους 
στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, η οποία 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’ της Διακήρυξης και 
το άρθρο 5 της παρούσας. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής

 

, η ημερομηνία της οποίας θα 
πρέπει να είναι η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της 
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα 
εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Π.Δ. 118/2007 που 
αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγησης προσφορών. 

 
γ.  Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία. 

 
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν

 

, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το 
ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

(2) αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και για κάποιο από τα  

 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,

 

 από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης των παραπάνω. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
 

.  

 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

 

, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

 

κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 
2

 

, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) καθώς και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έναρξης των παραπάνω. 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για 
τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
 
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, 
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
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1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 
 

 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,

 

 ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. 
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή

 

 που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, 
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 
3. 
 

Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν

 

, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο, και τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη: 

 
(1) Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

, στην οποία 
θα δηλώνονται τα εξής: 

β) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
γ) Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί από κάποια άλλη Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή αποκλειστεί από 
διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων κατά τα άρθρα 18, 34 
και 39 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 
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χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 
μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 
(2) Μόνο οι Συμμετέχουσες Ανώνυμες Εταιρείες ή Ενώσεις Ανωνύμων Εταιρειών 

πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής

 

, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με την έννοια του 
άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005. 

 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να ζητήσει τη 
συμπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 
συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα 
καθοριστεί από την Επιτροπή αυτή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 
ζητήθηκαν από την πιο πάνω επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
    4. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά, που 

αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, 

 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 
καταπίπτει υπέρ του Ε.ΤΑ.Α. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτής που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης. 

 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. 

 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 

 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών των 
διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) 

 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

με ποσό που θα καλύπτει το 5% του 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. του συνημμένου πίνακα (παράρτημα Δ΄) της διακήρυξης.  

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο 
ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 5%. 
 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς 
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή), 
(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση). 
 
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι: 
 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 
ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη). 
στ. Τους όρους ότι: 
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 
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Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 
 

 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

 

 τα 
ακόλουθα: 

α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. Τους όρους ότι   
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/2007) 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
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Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 

 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 

22,Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος

 

 όροφος, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών, ως εξής: 

 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
και το αποφασίζον όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής

 

 που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 
 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση

 

, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας 
αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το 
αποφασίζον όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. 
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του 
π.δ/τος 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 
των ως άνω δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 
στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
και το αποφασίζον όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω 
τριημέρου προθεσμίας. 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα 
αρχή, με φροντίδα τους. 

 
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την 
αναθέτουσα αρχή. 
 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007) 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%, στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ποσοστού, απαιτείται  προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών  με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια 
κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό 
και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 
 
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 
πραγματοποίηση της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από 
κεντρική αναθέτουσα αρχή. 
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
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στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 
στοιχείων I και ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 
 
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία. 
 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

 
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους 
υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον 
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς 
που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται 
υποχρεωτικά. 
 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 
α. Το προς προμήθεια είδος. 
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή. 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το προς προμήθεια είδος. 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς 

και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης της 
προμήθειας αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος 
παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη 
της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία (fax) στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση 
που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών 
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των  διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του 
Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10
 

ο 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007) 

Α. Η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης θ’ αρχίσει από την ημερομηνία που θα 
καθορίζεται στη σύμβαση, της οποίας η διάρκεια δε θα υπερβαίνει κατά κανόνα τους οκτώ 
(8) μήνες.  

 
Β. Η σύμβαση ισχύει είτε για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2012-2013 ή μέχρι την ανάδειξη 

μειοδότη από την Περιφέρεια Αττικής που θα διενεργήσει σχετικό  διαγωνισμό προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης. Σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης-προμηθευτής από 
διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής, λήγει αυτόματα η σύμβαση με τον προμηθευτή που 
έχει αναλάβει την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης από το διαγωνισμό του Ε.Τ.Α.Α, 
χωρίς καμία απαίτηση από την πλευρά του προμηθευτή και χωρίς καμία επιβάρυνση για 
το Ταμείο. 

 
Γ. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Ε.Τ.Α.Α. ή των Τομέων του 

Ε.Τ.Α.Α. για την τυχόν αυξομείωση του χορηγουμένου πετρελαίου θέρμανσης.   
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11

 
ο 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (άρθρα 26 – 37 του Π.Δ. 118/2007) 

 
Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (βλ. 
Παράρτημα Δ΄) 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 
του Ε.Τ.Α..Α ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με fax, 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: 
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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 

 
ΑΡΘΡΟ 12

 
ο 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

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 Δ/νσεων  της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 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 παραδιδόμενου 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 Διάταξης 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. 
Δελτίου 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 Διατάξεις. 
 

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 
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ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την 
παράδοση. 
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 
387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή 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 13
 

ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς στην ιδιοκτησία των 
οποίων ανήκουν οι ομάδες κτιρίων του παραρτήματος Δ΄ της παρούσας διακήρυξης ως 
εξής: 

 
1. Μόλις συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής, ο προμηθευτής τα υποβάλλει 

στην αρμόδια Υπηρεσία των αντίστοιχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα κάνει 
τον έλεγχο και θα συντάσσει την εντολή πληρωμής. 

2. Οι Τομείς αυτοί υποχρεούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από της υποβολής των 
δικαιολογητικών να πληρώσουν τον προμηθευτή. 

 
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια 

Υπηρεσία των αντίστοιχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., είναι τα εξής: 
 

1. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής  
 

2. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης 
 

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
 

4. Δελτίο πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής 
του από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
 

5. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το 
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.Δ., 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.ΔΗ.ΣΥ. (ν. 
4013/2011). 
ε) φόρος 1,0% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν 
οι κρατήσεις 0,10% και 0,25%. 

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

αφορούν τη προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων οδού Σταδίου 29 και 
Αχαρνών 27. 
α) 3% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου για το Μ.Τ.Π.Υ. 
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β) 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
γ) 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου παρακράτηση φόρου 
δ) 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ν. 4013/2011). 
δ) 0,25% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου ειδικός φόρος 

 
 
Δ. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, τυχόν ανακοινώσεων, επαναλήψεων του 

διαγωνισμού, βαρύνουν το Ε.Τ.Α.Α. 
 
Ε. Προσφορές με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να απαλλαγούν από τις παραπάνω 

κρατήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14
 

ο 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007) 

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 Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες 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.Δ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  
διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 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.Δ. 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 
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 
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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 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 15
 

ο 

 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη αυτή 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία 
προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 
του προμηθευτή. 
 
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών. 
 
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 

α. Παραδόθηκε η συνολική ποσότητα. 
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 16
 

ο 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τομείς πετρέλαιο θέρμανσης 
ποιοτικά εκτρεπόμενο, το Δ.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 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 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 του (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου και 
Τουρισμού 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 Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

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

διαβιβάσει στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α..Α το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο 
προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από 
το ελεύθερο εμπόριο, το Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο αγοράς. 

 
Δ. Το Δ.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 ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 
32,33,34. 

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

κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 
 
ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ε.Τ.Α.Α. κατά του 

προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., απ’ αυτά που 
έχει να εισπράξει προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

 
ο 

 
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική έννομη τάξη και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΡΘΡΟ 1
 

ο 

 
ΤΙΜΗ 

Η τιμή που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης: 
 
θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και 
πιστοποιούμενη από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μέση 
Χονδρική Τιμή πώλησης του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και 
κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.  
 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης. 
  
Στις περιπτώσεις τις οποίες, 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 τη σχετική πρόσφατη πιστοποίηση του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού 
της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα 
λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιημένη τιμή Μέση Χονδρική Τιμή προ της παράδοσης του 
προϊόντος. 
 
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης. 
 
Η έκπτωση  θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2
 

ο 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

 
ΕΙΔΟΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ. (παράρτημα Β, κρατήσεις, άρθρο 13 
παραγρ. Γ1) 

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

1. 

ΟΜΑΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (παράρτημα Β, κρατήσεις, άρθρο 13 παραγρ. Γ2) 

2. 
ΚΤΙΡΙΟ: Σταδίου 29 
ΚΤΙΡΙΟ: Αχαρνών 27 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75.000 LIT 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15.000 LIT 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
135.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 115.000,00 LIT 
 

172.500,00 € 

 



 
 

- 26 - 

Ανήκει στη διακήρυξη 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 
 

· Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της 
εταιρείας…………………………………….... Δ/νση 
………………………………………… για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της …………………………………………….  για την προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. …    ../2012 
Διακήρυξή σας. 

· Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

· Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

· Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

· Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

· Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 
· Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 
 

· Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της 
εταιρείας…………………………………….... Δ/νση 
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της αριθμ. 
…../201… σύμβασης που αφορά τον διαγωνισμό της 
…………………………………………….  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
των κτιρίων ιδιοκτησίας τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ………../……….Διακήρυξή σας. 

· Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

· Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

· Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση 
σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

· Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. …/201.. 

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013. 
___________________ 
 
Στην Αθήνα σήμερα ………………………….. ημέρα …………………., οι υπογράφοντες την 
παρούσα: 

1) Αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. 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 Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο, ο οποίος στην 
παρούσα ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ., που θα καλείται στο 
εξής για λόγους συντομίας «Ταμείο» και  

2) Αφετέρου ο/η κ.…………………………………….. φυσικό πρόσωπο, με 
α.δ.τ. (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία με την επωνυμία 
«………………………………………………….», που εδρεύει στ… 
……………………………, …………………………….., Τ.Κ. 
……………….., τηλ. …………………………., φαξ …………………….., με 
Α.Φ.Μ. ………………, Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον/την κ. …………………………, κάτοικο ……………………………, 
…………………………., Τ.Κ. ………………, με Α.Δ.Τ. 
……………………, που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής», σύμφωνα με 
το από ………….. καταστατικό της εταιρείας και με το από ………………… 
Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με τη με αριθμό ……./…… απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., κατακυρώθηκαν στον 
προμηθευτή τα αποτελέσματα του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης και στις παρακάτω Ομάδες κτιρίων του πίνακα (Παράρτημα Δ΄ της   /2012 
διακήρυξης, προϋπολογισμού 172.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
 

 
Πίνακας Ομάδων κτιρίων  

Ομάδα κτιρίων XX 
……… 

 
……… κλπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΡΘΡΟ 1
 

ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της και για όλη τη 
χειμερινή περίοδο 2012-2013 ή μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη από την 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 χορηγουμένου πετρελαίου θέρμανσης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2
 

ο 

 
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 ΧΟΝΔΡΙΚΗ 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: 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
ΟΜΑΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
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 Δελτίο Πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία 
παράδοσής του τη σχετική πρόσφατη πιστοποίηση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού 
της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα 
λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα. 
 
Διευκρινίζεται 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 3
 

ο 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

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 4
 

ο 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 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 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5

 
ο 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: Α.1. Ποιοτικό και 
                                                    Α.2. Ποσοτικό 

 
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  
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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 Δ/νσεων  Εμπορίου της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
 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 Διάταξης 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. Δελτίου 
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 Διατάξεις. 
 

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. 
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 
387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή 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 6
 

ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς στην ιδιοκτησία των 
οποίων ανήκουν οι ομάδες κτιρίων του παραρτήματος Δ της παρούσας σύμβασης 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 συντάσσει την εντολή πληρωμής. 
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2. Οι τομείς υποχρεούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από της υποβολής των 
δικαιολογητικών να πληρώσουν τον προμηθευτή. 

 
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια 

Υπηρεσία με αίτηση, είναι τα εξής: 
 

6. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής  
 

7. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης 
 

8. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
 

9. Δελτίο πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής 
του από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
 

10. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το 
σχετικό έλεγχο.   

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

ισχύουσες διατάξεις, σήμερα δε είναι οι παρακάτω: 
 

3. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται υπέρ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-Τ.Ε.Α.Δ., 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.ΔΗ.ΣΥ. (ν. 
4013/2011). 
ε) φόρος 1,0% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν 
οι κρατήσεις 0,10% και 0,25%. 

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

αφορούν τη προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων 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) 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου παρακράτηση φόρου 
δ) 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ν. 4013/2011). 
δ) 0,25% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου ειδικός φόρος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7
 

ο 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τομείς πετρέλαιο θέρμανσης 
ποιοτικά εκτρεπόμενο, το Δ.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 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. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού 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, 
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βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζoνται σε βάρος του μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α. 

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

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

 
Δ. Το Δ.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 ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 
32,33,34. 

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

κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 
 
ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ε.ΤΑ.Α. ή των Τομέων του 

Ε.Τ.Α.Α. κατά του προμηθευτή, θα παρακρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., απ’ αυτά που έχει να εισπράξει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007) 

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 Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και 
Αποσφράγισης προσφορών  των διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 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.Δ. 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 Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των  διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α., η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 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.Δ. 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 
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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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ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης απεριορίστου ισχύος ποσού ………………… ευρώ, της 
………………………., με αριθμό ……………………. και ημερομηνία ……………………. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, καθώς και των Π.Δ. 
118/2007, 60/2007 και 173/90 (άρθρα 40,41,42 & 43). 
 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή έγινε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε στους συμβαλλομένους 
και υπογράφτηκε και από τους δύο . 
 
Τα τρία αντίτυπα κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
του Ε.Τ.Α.Α. και το άλλο δόθηκε στον προμηθευτή. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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