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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

        Αθήνα 01.02.2016 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -  

Ε.Τ.Α.Α.  

        Αρ. πρωτ. 23162 

 

          

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τµήµα : Προµηθειών 

Ταχ. ∆/νση         : Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 

 

Πληροφορίες     :  Ε. Κατσαριώτη             

Τηλ.                    : 210  5217327  

FAX.                   : 210  5217315         

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Για την ανάδειξη προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του κτηρίου στην Θεσσαλονίκη όπου 

στεγάζεται το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε του Ε.Τ.Α.Α.- 

προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι  του ποσού των 9.500,00€  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης. 
 

 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 

βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/03.04.2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας 

προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς, για την ανάδειξη προµηθευτή 

πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του κτηρίου στην Θεσσαλονίκη επί της οδού  Ζεύξιδος 8 όπου 

στεγάζεται το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας  των Τοµέων Μηχανικών προϋπολογισθείσας αξίας 9.500,00€  

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και συνολικής ποσότητας περίπου 10.627,20 λίτρων, µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης  

 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών του 

συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η 

χαµηλότερη τιµή, και συγκεκριµένα  το µεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας 

µέσης λιανικής τιµής πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης, της περιοχής του νοµού που παραδίδεται , έτσι 

όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κατά την 

ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου. ∆ιευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό 

χωρίς να υπερβαίνει  το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.  

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προσφέροντα µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή 

αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύµβασης.  

 

Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την 

ανάδειξη προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες  κτηρίου των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε 

του Ε.Τ.Α.Α.» 
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             Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την 

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:15 µ.µ. (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  

 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να 

παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 12:15  µ.µ. της 03.02.2016 δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

  

     Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως 

ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και κατάλληλη 

και επαρκή υποδοµή για την εκτέλεση της σύµβασης 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το ∆ηµόσιο 

ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία τριετία. 

� ότι ο  προσφέρων διαθέτει εµπειρία σε ανάλογης φύσης υπηρεσίες. 

.  

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στις 03.02.2015  και ώρα 12:20 µ.µ. 

στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το 

επιθυµεί.  

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 129/01.02.2016 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (Α∆Α:60ΛΩΟΡΕ1-82Ρ) ποσού 9.500,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

του  κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.∆.Ε  στον ΚΑΕ: 1611.000 οικον. έτους 2016  

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή 

των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης 

και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο από το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 

Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος,  κ.κ.  Κατσαριώτη Ε & Καπράλου Ε. τηλ: 210-5217325/327 αντίστοιχα, fax: 

210-5217315. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ι.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, συνολικής ποσότητας περίπου 

10.627,20 λίτρων και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µέχρι  του ποσού των 9.500,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης, των εγκαταστάσεων 

κτηρίου ιδιοκτησίας, των  Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Ζεύξιδος  8 στην 

Θεσσαλονίκη  

 

 

ΚΤΗΡΙΟ: 

Ζεύξιδος 8 

546 22  Θεσσαλονίκη 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

10.627,20 LIT 

 

Προϋπολογισµός:  

9.500,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 

 

 

Σηµειώνεται ότι, η ως άνω ποσότητα πετρελαίου είναι η προϋπολογισθείσα κατ΄ ανώτατο όριο, το δε Ταµείο 

διατηρεί το δικαίωµα να παραγγείλει µέρος της  ποσότητας κάθε φορά, ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

 

Ο προµηθευτής µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης του προϊόντος οφείλει να προσκοµίζει και το ∆ελτίο 

Πιστοποίησης τιµών πετρελαίου θέρµανσης κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του, τη σχετική πρόσφατη 

πιστοποίηση του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της αρµόδιας Περιφέρειας. Σε περίπτωση 

αδυναµίας πιστοποιήσεως της τιµής, ως 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 τη χρονική διάρκεια της σύµβασης. 

 

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που επιτεύχθηκαν 

είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

ΙΙ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης, φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταµείο θα προµηθευτεί την απαιτούµενη ποσότητα του υπό προµήθεια 

είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρµανσης, για τις εγκαταστάσεις του κτηρίου που αναφέρεται ανωτέρω. Η 

ποιότητα του προσφερόµενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή του πετρελαίου που παράγεται 

στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύµφωνη µε τους όρους που θέτει το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους καθώς επίσης 

και τις προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου της υπ'αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.   

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

 
Η µεταφορά πετρελαίου θέρµανσης στο ανωτέρω  κτήριο θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή και 

σε ώρες που θα ορίζονται από την Υπηρεσία των Τοµέων. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του  Προµηθευτή 
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να τηρούνται όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή 

ατυχηµάτων. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται (τµηµατικώς) στις δεξαµενές του ανωτέρω κτηρίου  ύστερα από 

παραγγελία που θα γίνεται µε fax, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης 

του πετρελαίου θέρµανσης . 

 

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 άρνησης του 

προµηθευτή, θα γίνεται σχετική παρατήρηση επί του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

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 

 

ΙV. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης, φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταµείο θα προµηθευτεί την απαιτούµενη ποσότητα του υπό προµήθεια 

είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρµανσης, για τις εγκαταστάσεις του ανωτέρω κτηρίου. Η ποιότητα του 

προσφερόµενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά 

διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύµφωνη µε τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις 

εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους καθώς επίσης και τις 

προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου της υπ'αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.   

 

V. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

∆ιατάξεις. 

 

 Ο έλεγχος διακρίνεται σε:     1.   Ποιοτικό & 

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 εκάστοτε επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα δειγµατοληπτικού ελέγχου του Πετρελαίου 

Θέρµανσης µε τα οριζόµενα στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χηµείου του Κράτους και την 

αποστολή των δειγµάτων στο Γ.Χ.Κ. για καθορισµό της χηµικής σύστασης κατά την ώρα της 

εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιµο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα. 

 Η δειγµατοληψία διενεργείται 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.  

 

2.   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. Η µέτρηση µε τη βαθµολογηµένη βέργα να πραγµατοποιείται  

µετά την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαµενής. Τα ύψη αυτά θα σηµειώνονται στο 

∆ελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014). 

 

3.   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. 

 

VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. στην ιδιοκτησία 

των οποίων ανήκει το κτήριο.  Μόλις συµπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωµής, ο προµηθευτής τα 

υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα 

συντάσσει την εντολή πληρωµής. 

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 –∆ελτίο Αποστολής  

2. Αριθµό λογαριασµού τραπέζης 

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 

4. ∆ελτίο πιστοποίησης τιµών πετρελαίου θέρµανσης κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του από  το 

παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.  

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

Γ. Οι  κατά Νόµο κρατήσεις είναι:   

• Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(Ν. 4013/2011)  επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου 

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• παρακράτηση φόρου 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου µετά την αφαίρεση των κρατήσεων  

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον / τους  

προµηθευτή / προµηθευτές. 

∆.  Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα 

παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας  και την πλήρη εκκαθάριση 

όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
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µετάφραση. 

 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 

VII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, για 

παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να 

αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  

• Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που 

επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

• Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση 

του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών,  όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 

κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.).  

 

 

 


