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ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΤΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α., ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8  ΣΤΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 
 

Στην Αθήνα σήμερα 23/3/2016,  ημέρα Τετάρτη. μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384,  ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης») και 
 
Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» & με δ.τ. «PETROIL LTD», που εδρεύει στη 
Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ν. Μοναστηρίου 105 
Τ.Κ. 56334, τηλ. 2310 772652, 2310 708195, φαξ 2310 772652, με Α.Φ.Μ. 099978168, Δ.Ο.Υ. 
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα - σύμφωνα από την κα ΦΑΛΙΕΡΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου, κάτοικο ************ οδός ********* * Τ.Κ. *****,   με  Α.Δ.Τ.  ** 
*****, εκδοθέντος από το Τ.Α. *********** ************, με Α.Φ.Μ. *********,  Δ.Ο.Υ. ******, 
που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής»,  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, λαμβάνοντας  υπόψη τα κάτωθι: 
 

 Την υπ αριθμ. 1758/2015 (ΑΔΑ ΩΑΥΙ7Λ7-615) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1926/Β/08-08-2015), με την οποία χορηγήθηκε  στο Ταμείο μας 
εξουσιοδότηση, προκειμένου να προβεί στις κατά Νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη 
προμηθευτή, και για την κάλυψη των αναγκών του σε πετρελαιοειδή  για το έτος 2016. 

 Το άρθρο 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14-04-2014) περί του ποσοστού έκπτωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’αριθμ.11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών.  

 Το με αρ.πρωτ. 5938/26-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας & Ελέγχου 
Περιφερειακών Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ σχετικά με την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), ποσού 
8.640,00€ πλέον Φ.Π.Α.  (Α.Δ.Α.Μ.  Πρωτογενούς Αιτήματος : 16REQ003701408) 
 

 Την υπ’ αρ. 129/01-02-2016 με αρ. πρωτ. 7245/01.02.2016 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού 9.500,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ, ΚΑΕ 1611.00, οικ. έτους 2016 «Προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης Γρ. Θεσ/κης ΑΔΑΜ 16REQ003701408 & ΥΠ.ΣΗΜ.5938/26-1-
16 Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤ.&ΕΛΕΓ.ΠΕΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Α.Δ.Α.: 60ΛΩΟΡΕ1-82Ρ & 
Α.Δ.Α.Μ.  έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος : 16REQ003746887) 

 
 Την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 23162/01.02.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 

Πρόσκλησης: 16PROC003751453) -  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των υπηρεσιών 
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ στο κτήριο όπου 
στεγάζονται, επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 
μέχρι  του ποσού των 9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διαγωνιστική αυτή 
διαδικασία απέβη άγονη γιατί δεν υπεβλήθη καμία  προσφορά.  

 
 Την απόφαση επί του  6ου θέματος της υπ’ αριθμ. 384ης/03.02.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση της διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
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για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειακού Γραφείου στην Καστοριά και του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

 
 Την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 26991/05-02-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 

Πρόσκλησης: 16PROC003776854) -  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις 
ανάγκες κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του 
Ε.Τ.Α.Α.  α) στην Θεσσαλονίκη προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας μέχρι  του ποσού των 
9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & β) στην Καστοριά  προϋπολογισθείσας 
συνολικής αξίας μέχρι  του ποσού των 1.700,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
 Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 29237/09.02.2016  Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης.  

 
 Την απόφαση επί του  5ου θέματος της 385ης/10.02.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ.  του Ε.Τ.Α.Α. 

(ΑΔΑ: 6ΣΑΖΟΡΕ1-ΣΣΖ)  με την οποία  εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία ΦΑΛΙΕΡΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. της προμήθειας περίπου 10.627,20 lt πετρελαίου 
θέρμανσης προϋπολογισμού έως 9500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη κάλυψη των 
αναγκών του Τμήματος των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ  Κεντρικής Μακεδονίας 
- Ζεύξιδος 8 – Τ.Κ 546 22 – Θεσσαλονίκη. 

 
 

στη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» & με δ.τ. «PETROIL LTD», την ανάθεση της 
προμήθειας περίπου 10.627,20 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του 
ποσού των 9.500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ στο κτήριο όπου στεγάζονται, επί 
της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη.  
 
 

ΚΤΗΡΙΟ : Ζεύξιδος 8 
546 22  Θεσσαλονίκη ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.627,20 lt 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. 

 
 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

α) Η σύμβαση αυτή ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση 
κάλυψης του ανώτατου προϋπολογισμένου ποσού η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 
 
β) Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα, όπως σύμφωνα με τις ανάγκες του, παραγγέλλει τις 
ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης κατά την απόλυτη κρίση του, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να 
εκτελέσει  άμεσα την παραγγελία, χωρίς να διατηρεί καμία αξίωση κατά του Ταμείου από την μείωση 
της προϋπολογισθείσας ποσότητας.  
 
γ)   Οι Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα καταβάλουν στον προμηθευτή την αξία του παραδιδόμενου 
πετρελαίου θέρμανσης, στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη ή και πιστοποιούμενη από το 
Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το 
νομό Θεσσαλονίκης, μέση τιμή πώλησης προ Φ.Π.Α. του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της 
ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα της παράδοσης αυτού με ποσοστό 
έκπτωσης 0,5%. 
 
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της προσφοράς του Αναδόχου 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.  
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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, ή τη 
σχετική πρόσφατη πιστοποίηση του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το νομό Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση αδυναμίας 
πιστοποιήσεως της τιμής, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα. 
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης. 

 
Γ. 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. 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 Δημοσίων Έργων.   
 

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 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 Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του  Προμηθευτή 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 φαξ, 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 άρνησής του 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 

 
Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 
Α.   Ο έλεγχος διακρίνεται σε:      Α.1.   Ποιοτικό & 

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 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 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 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 Δελτίο 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. 

  
ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ στην 
ιδιοκτησία των οποίων ανήκει το ανωτέρω κτήριο, εφόσον συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά 
πληρωμής και τα οποία ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία των Τομέων 
Μηχανικών & ΕΔΕ 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 Τομέων, 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 παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητα. 
5. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό 

έλεγχο.   
Γ.  Οι  κατά Νόμο κρατήσεις & όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης   επιβληθούν, 

βαρύνουν τον Προμηθευτή και  είναι:  
 
 Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων 
 παρακράτηση φόρου 1% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν οι 

κρατήσεις. 
Δ.  Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5,  10561 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384   
 Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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  & θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας των Τομέων 
Μηχανικών & ΕΔΕ, επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη.  

 
Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τομείς πετρέλαιο θέρμανσης ποιοτικά 
κατώτερο, 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 στο 

ανωτέρω κτήριο ή δεν παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης του από την επιτροπή 
Παραλαβής και μη αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσμία, τότε οι Τομείς Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να αγοράσουν 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 Αγοράς & Ανταγωνισμού της Δ/νσης Εμπορίου της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 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 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.Τ.Α.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. 

 
Η.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση για παραβίαση εκ μέρους του 
Αναδόχου των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, καθώς και να αξιώσει την 
καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του.   

 
Θ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το υπ’ αριθμ. 
27619/19.02.2016 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης, εκδοθέν  από το ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ποσού 386,18 ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 
 

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 

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

3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να 
ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα 
δικαιώματα αυτά. 
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4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι 
συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της 
συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.  

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους 
(π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί 
δυνατή, αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο, είναι το 
Ελληνικό. 

 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3)  πρωτότυπα, από τα οποία 
έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο το Ταμείο εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του 
τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
   
   

ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   
 
 


