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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 32/16
Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού
με την Εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε»
για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την
«Προμήθεια Φυσικού Αερίου Έτους 2016 προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας (251ΓΝΑ)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)
– Δημ. Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα,
4ος όροφος.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαπραγμάτευση
διαγωνισμού

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής
Α.Ε», με αντικείμενο την προμήθεια φυσικού αερίου
έτους 2016 προς κάλυψη αναγκών Μονάδας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ)
του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από υπογραφής της και έως και την 31η Δεκεμβρίου
2016.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια 19.500.000KwhΑΘΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09123000 – 7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

823.026,34€
συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων
ποσοστού 6,2476% και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ
ποσοστού
13%
ήτοι
930.019,76€
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

χωρίς

δημοσίευση

προκήρυξης
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
(ΦΠΑ)

13%

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6,2476% επί της συμβατικής αξίας.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 64 παραγρ. 2 περ. (ββ) του
Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Π/Υ ΓΕΑ 2016, ΕΦ 11-410, ΕΠΙ ΚΑΕ 0833

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

26 Μαϊου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο
«ΚΗΜΔΗΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Α

26 Μαϊου 2016
26 Μαϊου 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

24692

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ορίζεται η 6 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα
την 7 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν:

α.
Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄251/23-11-70) «Περί Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ τ.Α’143/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β.
Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.
Του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ.
Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ τ.Α’107/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
ε.
Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α’45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
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στ.
Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α’248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».
ζ.
Του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄313/27-12-05) «Απελευθέρωση Αγοράς
Φυσικού Αερίου».
η.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 2, παραγρ. 4, εδάφιο 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013
(ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-13).
θ.
Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄173/30-9-10) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992,
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄51/12-3-12) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
ι.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια.
Του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄179/22-8-11) «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και
Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε από
το Ν.4336/15 (ΦΕΚ τ.Α’ 94/14-8-15), το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ τ.Α’ 129/17-10-15) και το
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ τ.Α’ 176/16-12-15).
ιβ.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ.
Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και
ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης.
ιδ.
Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ
τ.Α΄85/7-4-14) και ισχύει.
ιε.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές
συναλλαγές».
ιστ.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄120/29-5-13) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
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Ν.4205/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄242/6-11-13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις» (όσον αφορά στην ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ).
ιζ.
Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ
τ.Α΄85/7-4-14).
ιη.
Του
Ν.4250/2014
(ΦΕΚ
τ.Α΄74/26-3-14)
«Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών
προμηθειών Δημοσίου».
ιθ.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2362/1995), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4281/14 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-14) και ισχύει. Επιπρόσθετα τις διατάξεις του άρθρου 77
παραγρ. 5 του Ν. 4270/2014 περί δαπανών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά
υπηρεσιακές ανάγκες (προσκλήσεις, προκηρύξεις ή διακηρύξεις διαγωνισμών), οι οποίες
βαρύνουν πλέον τις ειδικές πιστώσεις των κατά περίπτωση οικείων προϋπολογισμών των
Υπουργείων ή ΝΠΔΔ.
κ.
Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις».
κα.
Του άρθρου τρίτου του Ν.4380/16 (ΦΕΚ τ.Α’ 66/15-4-16) που
αφορά στην παράταση της αναστολής ισχύος του Μέρους Β’ του Ν.4281/14 μέχρι την 31
Μαϊ 16.
κβ.
Του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄64/16-3-07) «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».
κγ.
Δημοσίου (ΚΠΔ)».

Του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 50/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών

κδ.
Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄194/22-11-10)
«Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
2.
ισχύουν:

Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και

α.
Την υπ’αριθμ. Δ1/18887/6 Νοε 01 (ΦΕΚ τ.Β’1521/13-11-01)
Απόφαση κ. Υπουργού Ανάπτυξης, «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην
Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία», με την οποία η «ΕΠΑ
Αττικής ΑΕ» ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης φυσικού αερίου για τριάντα (30)
χρόνια στην περιοχή που εδρεύει το 251 ΓΝΑ.
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β.
Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22 Σεπ 07 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (Π.Δ 118/07).
γ.
Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ τ.Β΄2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με
την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/29-08).
δ.
Την υπ΄ αριθ. Δ1/Α/5815/30 Μαρ 10 (ΦΕΚ τ.Β΄464/19-4-10)
Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός
αδειών φυσικού αερίου».
ε.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 12 Απόφαση για τη «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
μεταφορών και Δικτύων».
στ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2390/16 Οκτ 13 (ΦΕΚ τ.Β΄2677/21-10-13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του
τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
ζ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/542/4 Μαρτ 14 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
η.
Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ
τ.Β΄3335/11-12-14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως
ισχύει».
θ.
Την υπ’ αριθ. 66/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ [η οποία αναρτάται
ως ξεχωριστό αρχείο (.pdf) στο ΕΣΗΔΗΣ].
ι.
Την ΑΔ.Φ.831/879366/Σ.1026/20 Μαϊ 16/ΓΕΑ/Δ6/4β εντολή της
Αναθέτουσας Αρχής (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας - ΓΕΑ), διενέργειας ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με την εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε», και
την ΑΔ.Φ.890/879535/Σ.1069/25-05-2016/25 Μαϊ 16/ΓΕΑ/Δ6/4β, διαταγή συμπλήρωσης –
τροποποίησης αυτής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3.
Τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού με την εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε», με σκοπό την
υπογραφή σύμβασης διάρκειας έως και την 31 Δεκ 16 στο αντικείμενο της
προμήθεις φυσικού αερίου (19.500.000KwhΑΘΔ) προς κάλυψη αναγκών Μονάδας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ) του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ).
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4.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
823.026,34€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού
6,2476% και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ ποσοστού 13% ήτοι ποσού 930.019,76€
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ.
5.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
6.
Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/16-102013 και του Π.Δ 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
7.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 1η
Ιουνίου 2016 και ώρα 07:00 μμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο
χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1/2390/16-10-13.
8.
Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να
διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α.
Ο οικονομικός φορέας, αιτείται, μέσω της ιστοσελίδας του
συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή
του σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενος τους όρους
χρήσης του), συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία που ζητούνται από το σύστημα [λ.χ τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)]. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β.
Ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον
το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
9.
Η διαδικασία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης ανά στάδιο και η
υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» έως «Γ»
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

10.
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει ηλεκτρονικά την 7η Ιουνίου 2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Δια-

7

πραγμάτευσης), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
11.
Ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
12.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

α.
Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 26 Μαϊου 2016
με ΑΔΑ : 705Χ6-ΘΝ4
β.
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 26 Μαϊου 2016 με ΑΔΑΜ: 16PROC004461756
13.
Το πλήρες σώμα της παρούσας διακήρυξης αναρτάται σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό διαγωνισμού : 24692
14.
Για λοιπές γενικές πληροφορίες ο οικονομικός φορέας μπορεί να
απευθύνεται:
α.
Κατά το στάδιο της προκήρυξης της διαπραγμάτευσης στο Τμήμα
Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας Επγός (Ο) Αγγελής Τσαγδής και Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη
τηλεφ.2108705010-13-15.
β.
Κατά το στάδιο της διενέργειας της διαπραγμάτευσης στο Τμήμα
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές: Ανθστής (ΥΤΑ) Αγοραστού Παναγιώτα
τηλεφ.2108705023 και Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ταξιάρχου Ευστάθιος τηλεφ.2108705056.
Αθήνα, 26 Μαϊου 2016
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ με Β΄ Βαθμό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»:
«Β»:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.32/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1ο
Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής
1.
Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαπραγμάτευση υποχρεούται
να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf,
σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 του Π.Δ 60/07, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της Υ.Α
Π1/2390/13 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2677/21-10-13):
► Διευκρινίσεις : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων:
 Aναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.
 Αναφορικά με τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό, τις
μεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα
διοίκησης κλπ του οικονομικού φορέα, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 2 του Ν.4250/2014.
Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και
θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το Σύστημα για τη συμμετοχή στη
διαπραγμάτευση, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του
άρθρου 43 παραγρ. 1, του ΠΔτος 60/07.
β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το
Σύστημα για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, από το οποίο να προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων α) έως γ), παραγρ. 2 του άρθρου 43 του ΠΔτος
60/07.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το
Σύστημα για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
αφενός ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), αφετέρου ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα
με τα εδάφια ε) και στ) παραγρ. 2 του του άρθρου 43 του ΠΔτος 60/07.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
του κατά την ημέρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος σ΄ αυτό, μέχρι την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης από το Σύστημα για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το
άρθρο 44 του ΠΔτος 60/07.
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ε.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος
σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄
εφαρμογή του ΠΔτος 60/07, σύμφωνα με το εδάφιο ζ) παραγρ. 2 του άρθρου 43 αυτού.
2.

Επισημαίνεται ότι για όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά :

α.
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στον
πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε» και υπογράφεται
αντιστοίχως απ΄ αυτούς.
β.
Για την απόδειξη των ανωτέρω
επιπρόσθετα όλα τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
(1)

ιδιοτήτων,

προσκομίζονται

Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,

(2)
Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση
Διοικητική ή Δικαστική Αρχή, τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στη
διαπραγμάτευση εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο
από το αντίστοιχο ΦΕΚ,
(3)
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς
και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό παρ. 2 (β)(2)
δικαιολογητικό δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της
βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο
καταστατικό της εταιρείας.
(4)
Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε
περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την
ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην
αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και
αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της
σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής,
(5)
Η υπεύθυνη δήλωση, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για
τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ (για τα οποία αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή μόνο).
Ειδικότερα, η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση του παρόντος άρθρου υπογράφεται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον
ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή.
(6)
Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να
φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
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ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2.
Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω
αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 2ο
Πρόσθετα Στοιχεία Προσφοράς
1.

Ο οικονομικός φορέας, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλει:

α.
Να καταθέσει συμπληρωματικώς (με ηλεκτρονικό τρόπο) σχέδιο
σύμβασης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους πώλησης Φυσικού Αερίου, σύμφωνα:
(1)
Με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) της υπ’αριθμ.
Δ1/18887/6 Νοε 01 (ΦΕΚ τ.Β’1521/13-11-01) Απόφασης κ. Υπουργού Ανάπτυξης.
(2)
Το από 23 Ιουλ 15 συμβατικό κείμενο που υπογράφτηκε με
την εταιρεία και το οποίο έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό αρχείο .pdf στο ΕΣΗΔΗΣ.
(3)

Το υπόδειγμα σχεδίου σύμβασης ως το Παράρτημα «Β» της

παρούσας.
(4)
Την υπ’ αριθμ. 66/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία
έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό αρχείο .pdf στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 16 της
οποίας καθορίζεται ότι ο οικονομικός φορέας θα αναγράψει στο υποβαλλόμενο σχέδιο
σύμβασης την προϋπολογισθείσα αξία αυτής.
β.

Να προσδιορίσει:

(1)
Tυχόν υποχρέωση της Π.Α για καταβολή χρηματικής
εγγύησης προσδιορίζοντας το ύψος αυτής, δυνάμει της παραγράφου 3.4 του Άρθρου 3
της υπ΄ αρ. Δ1/18887/6 Νοε 01 (ΦΕΚ τ.Β’1521/13-11-01) Απόφασης κ. Υπουργού
Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη κατατεθεί χρηματική εγγύηση ποσού
50.000,00€ (ως Παράρτημα «2» στην από 23 Ιουλ.15 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του
251 ΓΝΑ και της «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε»).
(2)
Την αποδοχή της προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 1%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
157 του Ν.4281/14.
2.
Όσον αφορά στην υποχρεωτική -από το Σύστημα- υποβολή ηλεκτρονικά
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, επισημαίνονται τα παρακάτω :
α.
Τεχνική Προσφορά : Θα γίνει με την αποδοχή των όρων του
επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης πώλησης Φυσικού Αερίου.
β.
Οικονομική Προσφορά : Ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει με
καταχώρηση σε αντίστοιχο ηλεκτρονικό πεδίο, βάσει του οποίου παράγεται η οικονομική
προσφορά από το Σύστημα, ενδεικτική τιμή ανά κυβικό μέτρο χωρίς ΦΠΑ. Επιπρόσθετα
θα πρέπει – υποχρεωτικά – να υποβληθούν σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή (.pdf) το
οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό
στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, οι όροι της τιμολόγησης του φυσικού αερίου
καθώς και ο εν ισχύ τιμοκατάλογος της εταιρείας.

11

Άρθρο 3ο
Αντικείμενο Διαπραγμάτευσης
1.
Η Επιτροπή διενέργειας διαπραγματεύσεων της ΥΠ/ΠΑ, θα
διαπραγματευθεί την κατάρτιση κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύμβασης χρονικής διάρκειας
ισχύος μέχρι την 31 Δεκ 16, το οποίο θα συμμορφώνεται με:
α.
Tους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) της υπ’αριθμ. Δ1/18887/6
Νοε 01 (ΦΕΚ τ.Β’1521/13-11-01) Απόφασης κ. Υπουργού Ανάπτυξης.
β.
Το από 23 Ιουλ 15 συμβατικό κείμενο που υπογράφτηκε με την
εταιρεία και το οποίο έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό αρχείο .pdf στο ΕΣΗΔΗΣ.
γ.

Το σχέδιο σύμβασης ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

δ.

Την υπ’ αριθμ. 66/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

2.
Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η 24ωρη λειτουργία
των
δύο
(2)
μηχανών
ΣΗΘ,
συνολικής
ισχύος
1,4MW
(περίπου
4.500h=6.300.000Kwh/1,4Mw) στη μέγιστη απόδοσή τους στο 100% ώστε να παραχθεί
περίπου 6.300.000Kwh ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται ετησίως για τη λειτουργία
του 251 ΓΝΑ, έχουν ως ακολούθως:

Περιγραφή

Συμβατικό Έτος 2016

Ετήσια Δηλωμένη
Ποσότητα kWhΑΘΔ
Μέγιστη Ημερήσια
Ποσότητα kWhΑΘΔ
Μέγιστη Ωριαία
Ποσότητα kWhΑΘΔ

19.500.000
105.600
4.400

Άρθρο 4ο
Λοιποί Όροι
1.
Κατά την εκάστοτε πληρωμή, η εταιρεία επιβαρύνεται με τις νόμιμες
κρατήσεις υπέρ τρίτων, ποσοστού 6,2476% [4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, 0,144%
υπέρ (Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου) και 0,1036% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ],
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο [ΝΔ 721/70 (άρθρο 52), N. 4270/14 (άρθρο
98) και Ν. 4072/12 (άρθρο 238)].
2.
Κατά την πληρωμή, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 64 παραγρ. 2 περ. (ββ) του Ν.4172/2013, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3.
Η διαδικασία εξόφλησης της εταιρείας θα διενεργείται μέχρι την εικοστή (20)
ημέρα του μεθεπόμενου συμβατικού μηνός από το χρονικό διάστημα ανάλωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 [υποπαράγραφος Ζ.5 – Συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών και την παραγρ. 1 (σελ. 25) της υφιστάμενης, εν ισχύ
σύμβασης με την ΕΠΑ Αττικής ΑΕ)].
4.
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ΄ αρίθμ.Δ1/18887/6 Νοε 01 Απόφαση
κ. Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ.Β’1521/13-11-01), δεν απαιτείται η προσκόμιση από την
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εταιρεία των ακόλουθων δικαιολογητικών :
α.
διαπραγμάτευσης.

Εγγυητικής επιστολής καλής συμμετοχής στη διαδικασία της

β.
Δικαιολογητικών οικονομικής – χρηματοοικονομικής επάρκειας,
τεχνικών – επαγγελματικών ικανοτήτων, πρότυπων εξασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίσημων τιμοκαταλόγων και συμπληρωματικών
πληροφοριών ή τεκμηρίωσης, ως εξειδικεύονται στα άρθρα 45 έως 50 του ΠΔτος 60/07,
λόγω άλλωστε της δυνητικής απαίτησης προσκόμισής των κατά την αποκλειστική κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής.
5.
Η παρούσα διακήρυξη και η συνημμένη σε αυτήν σύμβαση, διέπονται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της
παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.
6.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο συμμετέχων στη διαπραγμάτευση και δεν
μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους.
7.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος
πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή του.
8.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου από
τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παρέξουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με
την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
9.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με
το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.32/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./16
«Προμήθεια Φυσικού Αερίου Έτους 2016 προς Κάλυψη
Αναγκών Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας (251ΓΝΑ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΠΑ Αττικής Α.Ε
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ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ
Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο :

Αντικείμενο σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2ο :

Ορισμοί

ΑΡΘΡΟ 3ο :

Χρήση Φυσικού Αερίου

ΑΡΘΡΟ 4ο :

Εγκατάσταση, Πρόσβαση, Προστασία και Επιθεώρηση
Εγκαταστάσεων Παροχής

ΑΡΘΡΟ 5ο :

Άλλες Υποχρεώσεις ΠΩΛΗΤΗ – ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 6ο :

Συντήρηση – Ευθύνη – Ασφάλιση

ΑΡΘΡΟ 7ο :

Μέτρηση Παρεχόμενου Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ 8ο :

Ποιότητα Φ.Α – Προσδιορισμός κατανάλωσης Ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 9ο :

Συμβατικές ποσότητες Φυσικού Αερίου

ΑΡΘΡΟ 10ο :

Τιμή Πώλησης – Τρόπος Πληρωμής

ΑΡΘΡΟ 11ο :

Διακοπή – Αποσύνδεση και Δαπάνη επανασύνδεσης

ΑΡΘΡΟ 12ο ::

Κοινοποιήσεις – Ανταλλαγή Πληροφοριών –
Εμπιστευτικότητα

Β.

ΑΡΘΡΟ 13ο :

Ανωτέρα βία

ΑΡΘΡΟ 14ο :

Καταγγελία

ΑΡΘΡΟ 15ο :

Τροποποίηση – Άσκηση δικαιωμάτων

ΑΡΘΡΟ 16ο :

Εκχώρηση της Σύμβασης – Μεταβίβαση Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 17ο :

Τίτλοι άρθρων – Αυτοτέλεια όρων

ΑΡΘΡΟ 18ο :

Δωσιδικία

ΑΡΘΡΟ 19ο :

Σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 20ο :

Ισχύς – Διάρκεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Μηχανήματα Χρησιμοποιούντα Φ.Α – Ποσότητες Κατανάλωσης
2. Τιμολόγια – Τιμή Πώλησης Φ.Α.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την ……………..………………, μεταξύ :
Α) Της ανώνυμης εταιρείας, που εδρεύει στην Λυκόβρυση, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11,
ΤΚ 141 23, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», ΑΦΜ
099363230, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» που
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από το ……………………..
αυτής κύριο ……………………., (στο εξής «ΠΩΛΗΤΗΣ »), και
Β) Του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, στη
Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου 3, Τ.Κ. 115 25, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από τον Διοικητή αυτού,
………………………………………………………………….., (στο εξής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»).

Έχοντας υπόψη την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 1521/13.11.2001) του
ΠΩΛΗΤΗ (εφεξής «ΑΔΕΙΑ»).
Δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής :

1. Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή Φυσικού Αερίου στο Νοσοκομείο για
χρονικό διάστημα από υπογραφής της και μέχρι και την 31 Δεκ 16. Σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις
συμφωνηθείσες ποσότητες Φυσικού Αερίου και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να τις
αποδέχεται και να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

2. Ορισμοί
Οι παρακάτω όροι θα έχουν την έννοια που παρατίθεται για κάθε ένα από αυτούς, εκτός
αν ρητά στη Σύμβαση προβλέπεται ειδικώς διαφορετικά.
Πωλητής : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Αγοραστής : 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το μέρος ή τα μέρη : Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ή/και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
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Σύμβαση : Η παρούσα σύμβαση συμπεριλαμβανόμενων των δύο (2) Παραρτημάτων που
επισυνάπτονται σε αυτήν.
Φυσικό Αέριο (ΦΑ) : Το Φυσικό Αέριο που θα παρέχει ο ΠΩΛΗΤΗΣ και θα αγοράζει ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
Κατάστημα : Η εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Π.
Κανελλοπούλου και στον αριθμό 3, στην Αθήνα, εφοδιάζεται με ΦΑ και στην οποία αυτό
θα καταναλώνεται.
ΔΕΠΑ : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Εσωτερική Εγκατάσταση είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων
συσκευών και μηχανημάτων) για την παροχή και χρήση του φυσικού αερίου στο
Κατάστημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το σημείο Παράδοσης Παραλαβής.
Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα (ΕΔΠ) : Η ποσότητα του ΦΑ, που προσδιορίζεται στο
Παράρτημα 1 της Σύμβασης και την οποία πρότεινε στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο ΠΩΛΗΤΗΣ και
αποδέχθηκε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνοντας με τη παρούσα ότι έχει τη δυνατότητα να
καταναλώνει ετησίως κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής.
Θερμογόνος Δύναμη :

Η ποσότητα της θερμότητας που απελευθερώνεται από την

τέλεια στοιχειομετρική καύση με αέρα ενός (1) κανονικού κυβικού μέτρου (Νm3) ΦΑ κάτω
από απόλυτη πίεση 1,01325 bar. Η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος καθώς
και η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρείται αυτή των 0ο C.
Ονομάζουμε τη θερμογόνο δύναμη ανωτέρα (ΑΘΔ) όταν το νερό (H2Ο) που παράγεται
κατά την καύση βρίσκεται σε υγρή κατάσταση στα προϊόντα της καύσης. Η μονάδα
μέτρησης της θερμογόνου δύναμης είναι Kcal/Nm3.
Κανονικό Κυβικό Μέτρο Αερίου (Nm3) : Η ποσότητα της μάζας του ξηρού φυσικού
αερίου, που καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου σε συνθήκες απόλυτης πίεσης
ΡN=1,01325 bar και θερμοκρασίας TN=0Ο C.
Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα (ΜΗΠ) : Η μέγιστη ποσότητα ΦΑ, την οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ
υποχρεούται να παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε μια ΣΗ.
Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα (ΜΩΠ) : Η μέγιστη ποσότητα ΦΑ, την οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ
υποχρεούται να παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός μιας ώρας.
Παροχετευτικό Δίκτυο : Είναι το τμήμα της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό ως και
τον μετρητή αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων του.
Σημείο Παράδοσης – Παραλαβής : Η τελευταία στρόφιγγα εξόδου του ΣΜΡ της πίεσης
του ΦΑ προς το Κατάστημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
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Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης (ΣΜΡ) : Εγκατάσταση κυριότητας του ΠΩΛΗΤΗ στο
χώρο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, με τα όργανα μέτρησης και ρύθμισης πίεσης του ΦΑ.
Συμβατική Ημέρα

(ΣΗ) : Χρονική περίοδος 24 ωρών που αρχίζει στις 08:00

οποιασδήποτε ημερολογιακής ημέρας και λήγει στις 08:00 της επόμενης ημερολογιακής
ημέρας.
Συμβατική Περίοδος (ΣΠ) : Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 20 της
Σύμβασης .
Συμβατικό Έτος (ΣΕ) : Χρονική περίοδος δώδεκα μηνών που αρχίζει στις 08:00 της 1ης
του μήνα που ορίζεται στο άρθρο 20 της παρούσης εκάστου ημερολογιακού έτους και
λήγει στις 08:00 της 1ης του ιδίου μήνα του επόμενου έτους.
Συμβατικό Μήνας (ΣΜ) : Χρονική περίοδος που αρχίζει στις 08:00 της πρώτης ημέρας
οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα και λήγει στις 08:00 της πρώτης ημέρας του επόμενου
ημερολογιακού μήνα, με εξαίρεση τον πρώτο συμβατικό μήνα που αρχίζει στις 08:00 της
ημέρας έναρξης εφοδιασμού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με ΦΑ και λήγει στις 08:00 της πρώτης
ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Περίοδος Προσαρμογής : Είναι η χρονική περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης
χρήσης και της ενάρξεως του πρώτου Συμβατικού Έτους.
Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα (ΕΕΠ) : Ποσότητα ΦΑ ίση με το 60% της εκάστοτε ΕΔΠ και
όχι λιγότερο από 1.100 MWh για να ανήκει στην κατηγορία τιμολόγησης των μεγάλων
καταναλωτών. Σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης ποσότητας ο τρόπος τιμολόγησης
θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα από τον ΠΩΛΗΤΗ και θα εναρμονίζεται με το ισχύον
Επαγγελματικό Τιμολόγιο.
Σύνδεση : Η σύνδεση του Καταστήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με το Σύστημα Διανομής. Οι
όροι “Συνδέω”, “Διακόπτω” και “Διακοπή Σύνδεσης” ερμηνεύονται ανάλογα.
Σύστημα Διανομής : Το Σύστημα Διανομής Φυσικού Αερίου που υπάρχει ήδη ή
πρόκειται να αναπτυχθεί από τον ΠΩΛΗΤΗ και εκτείνεται μέχρι τη στρόφιγγα εξόδου του
μετρητή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Σημείο Παράδοσης Παραλαβής).
Τιμή : Ποσό

ΕΥΡΏ ανά μεγαβατώρα (ΜWh) Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως

παρεχόμενου ΦΑ που
1 ΜWh=859.845 Kcal.

παρέχεται

από

τον ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου
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3. Χρήση Φυσικού Αερίου
3.1. Το παρεχόμενο ΦΑ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και μόνον
για τη λειτουργία των μηχανημάτων που ευρίσκονται στο Κατάστημα και αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Σύμβασης.
3.2. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι απαγορεύεται :
α) η χρησιμοποίηση άλλου είδους καυσίμου για τη λειτουργία των άνω μηχανημάτων
πλην του ΦΑ χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΠΩΛΗΤΗ, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων διακοπής της παροχής ΦΑ ή μειωμένης πίεσης σε βαθμό που να καθιστά
αδύνατη την κανονική λειτουργία των μηχανημάτων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
β) η επέκταση του εσωτερικού δικτύου παροχής ΦΑ με οιοδήποτε τρόπο, διασχίζοντας
εναερίως, υπογείως ή επιφανειακά λεωφόρο, οδό, πάροδο, αυλή ή άλλη δημόσια ή
ιδιωτική έκταση, προς τον σκοπό παροχής ΦΑ σε παρακείμενη ιδιοκτησία, ακόμα και αν
αυτή είναι της κυριότητάς του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΠΩΛΗΤΗ
και
γ) η εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ διάθεση οποιασδήποτε ποσότητας από το παρεχόμενο
με τη παρούσα Φυσικό Αέριο προς οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Εγκατάσταση, Πρόσβαση, Προστασία και Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Παροχής
4.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι κύριος του Παροχετευτικού Δικτύου, ανεξαρτήτως του ποσού που
κατέβαλε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ως τέλη σύνδεσης ή άλλο. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να
τροποποιήσει, να αλλάξει, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το
Παροχετευτικό Δίκτυο με δικές του δαπάνες. Κατ΄ εξαίρεση οι δαπάνες αυτές βαρύνουν
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εάν πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ή για
οιονδήποτε λόγο σχετικό με το ακίνητο του.
4.2. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι κύριος των εγκαταστάσεων και ευθύνεται για αυτές πέραν του
ΣΜΡ, δηλ. πέραν του σημείου Παράδοσης και Παραλαβής. Επίσης ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι
υπεύθυνος για την προστασία του Παροχετευτικού δικτύου και του ΣΜΡ του ΠΩΛΗΤΗ
που είναι τοποθετημένες στους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου του. Απαγορεύεται
αυστηρά η παρέμβαση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στις εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη
άδεια του ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει ακόμα να αποτρέπει οιαδήποτε επέμβαση
τρίτου στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
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Αμέσως μόλις ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παρατηρήσει παρόμοια παρέμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει
άμεσα τον ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά ή
τροποποίηση προκαλούμενη από παρόμοια παρέμβαση, ενώ σε τέτοια περίπτωση ο
ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται σχετική αποζημίωση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Παράλληλα ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει πέραν του ως άνω
δικαιώματος και το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή του ΦΑ ή/και να καταγγείλει
τη Σύμβαση εξ υπαιτιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με την παρούσα.
Επίσης ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να μην δενδροφυτεύσει και να μην κάνει οποιαδήποτε
κατασκευή στην εδαφική περιοχή υπεράνω της οδεύσεως του παροχετευτικού αγωγού του ΦΑ
καθώς, και να εξασφαλίσει ότι η περιοχή αυτή θα παραμείνει ελεύθερη από εργασίες τρίτων.
4.3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
όσον αφορά την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων στο ακίνητο του που
βρίσκονται πέραν του σημείου εξόδου του ΣΜΡ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ευθύνεται για τη σωστή
λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει βάσιμους λόγους να
θεωρεί ότι η εσωτερική εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ενέχει κινδύνους τότε έχει το
δικαίωμα να διακόψει την παροχή ΦΑ σε αυτόν και στη συνέχεια θα πρέπει να
πληροφορήσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ γραπτώς για τους λόγους της διακοπής εντός 24 ωρών.
Εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει παρατηρήσεις για την εσωτερική εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
αλλά θεωρεί ότι δεν ενέχει κινδύνους τότε οφείλει να προειδοποιήσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
προκειμένου να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς εντός δεκαπέντε (15)
ημερών. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το
δικαίωμα να διακόψει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μέχρι τη συμμόρφωση της εγκατάστασης του με
τους ισχύοντες κανονισμούς.
4.4. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, να επιτρέπει την πρόσβαση
του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του ΠΩΛΗΤΗ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για τη
διακοπή της παροχής ή για τη διεξαγωγή ελέγχων, δοκιμών, προσαρμογών στις
εγκαταστάσεις και στο ΣΜΡ του ΠΩΛΗΤΗ ή/ και στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα επιτρέπεται η είσοδος του προσωπικού του ΠΩΛΗΤΗ
μετά από σύντομη ειδοποίηση. Το δικαίωμα αυτό του ΠΩΛΗΤΗ ή η άσκησή του δεν
απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την ευθύνη που φέρει για την ορθή λειτουργία της
εσωτερικής εγκατάστασης.

4.5. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις των
εγκαταστάσεων παροχής στο ακίνητο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εάν αυτό είναι αναγκαίο
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προκειμένου για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποσότητας ΦΑ ή της κατανάλωσης προς τη
συμφωνημένη χρήση.

5. Άλλες Υποχρεώσεις ΠΩΛΗΤΗ – ΑΓΟΡΑΣΤΗ
5.1 . Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :
5.1.1. Να συντηρεί, επισκευάζει και εξασφαλίζει τη ρύθμιση και καλή λειτουργία του ΣΜΡ
και προς τούτο θα προβαίνει στον τακτικό έλεγχό του και στη ρύθμιση – βαθμονόμηση
των οργάνων του.
5.1.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/ και να αντικαθιστά
ελεύθερα τον ως άνω εξοπλισμό με άλλον, κατ’ επιλογή του και με δαπάνη του. Εάν όμως
η αντικατάσταση οποιουδήποτε οργάνου ή μηχανήματος του ΣΜΡ καταστεί αναγκαία,
κατά την κρίση του ΠΩΛΗΤΗ, για κάλυψη αναγκών του Καταστήματος μετά από αίτημα
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για επαύξηση της παρεχόμενης ποσότητας ΦΑ ή της πίεσης, ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
ΠΩΛΗΤΗ που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Ο ως άνω εξοπλισμός παραμένει
για ολόκληρη τη διάρκεια της Σύμβασης στον χώρο εγκατάστασής του και κατά τη λήξη
της ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τον αναλάβει αμέσως με δαπάνη του.
5.2.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :

5.2.1. Να εξασφαλίζει με δαπάνη του τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη
λειτουργία του ΣΜΡ, εκτός από περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Επίσης να εξασφαλίζει με δαπάνη του τη σύνδεση με
τηλεφωνική γραμμή για τη λειτουργία του ΣΜΡ.
5.2.2. Να φυλάσσει τον ΣΜΡ και τα όργανα που βρίσκονται σε αυτόν απαγορευμένης
οποιασδήποτε παρέμβασής του χωρίς την προηγούμενη άδεια του ΠΩΛΗΤΗ. Επίσης να
ειδοποιεί

αμέσως

τον

Πωλητή

εάν

διαπιστώσει

οποιαδήποτε

παραβίαση

των

εγκαταστάσεων του ΣΡΜ και να καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ τη δαπάνη αποκατάστασης
οποιασδήποτε ζημίας / ή και αντικατάστασης οργάνων του ΣΜΡ, εξαιρουμένων των
περιστατικών ανωτέρας βίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να
διακόψει αμέσως την παροχή του ΦΑ ή και να καταγγείλει τη Σύμβαση εξ υπαιτιότητας του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με την παρούσα.

5.2.3. Να προβεί, νομίμως, λαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη σχετική διοικητική άδεια,
μέχρι την προθεσμία έναρξης ισχύος της Σύμβασης στην μετατροπή των εγκαταστάσεων
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καύσης του Καταστήματος με ευθύνη και δαπάνη του, και σύμφωνα με τον ισχύοντα
«Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων ΦΑ με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και
μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar» (ΦΕΚ 236, Τεύχος Β, 26/03/97)» ή τον
«Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων ΦΑ με πίεση λειτουργίας έως και 1bar
(ΦΕΚ 963, Τεύχος Β, 15/7/2003)» ή όποιον άλλον ισχύοντα κανονισμό, ώστε να
καθίσταται τεχνικά και ασφαλώς δυνατή η χρησιμοποίηση του ΦΑ, διατηρώντας
παράλληλα και προαιρετικά τη δυνατότητα χρήσης και άλλου καυσίμου για την
αντιμετώπιση τυχόν διακοπής της παροχής του ΦΑ κατά τους όρους της παρούσας.
6. Συντήρηση – Ευθύνη – Ασφάλιση
6.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ για ολόκληρη τη διάρκεια της Σύμβασης υποχρεούται να λαμβάνει
όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων
από το σημείο ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του ΦΑ (ΣΜΡ) μέχρι την πλήρη καύση
τούτου, όπως π.χ καλή συντήρηση μηχανημάτων, κατάσβεση πυρκαγιάς, σχολαστική
τήρηση κανόνων ασφαλούς λειτουργίας του Καταστήματος του.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του ΠΩΛΗΤΗ, των τρίτων και αυτού του
ίδιου από τη χρήση του ΦΑ στο Κατάστημά του. Επίσης ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ευθύνεται για τη
σωστή και σύννομη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του και δηλώνει ότι έχει
λάβει και διατηρεί όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας προς
τούτο, ώστε αυτές να δέχονται ακίνδυνα τυχόν μεταβολές της πίεσης του ΦΑ της τάξης
του

20%

της

ονομαστικής

πίεσης

λειτουργίας

του

εσωτερικού

(εντός

του

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ) δικτύου παροχής ΦΑ, η οποία θα είναι 1 bar.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει την υποχρέωση σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους του
οποιασδήποτε ένδειξης μη σωστής λειτουργίας των συστημάτων παροχής διέλευσης και
καύσης του ΦΑ ή οποιουδήποτε κινδύνου στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ή την ευρύτερη περιοχή
δυναμένου να επηρεάσει τη σωστή και ασφαλή παροχή, διέλευση και χρήση του ΦΑ στο
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του, να ενημερώνει αμέσως τον ΠΩΛΗΤΗ με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο
(τηλεφώνημα, φαξ κλπ) και να διακόπτει την παροχή και την καύση του ΦΑ, λαμβάνοντας
επίσης όλα τα σχετικά πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση σχετικών
έκτακτων καταστάσεων.

6.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ζημιογόνο περιστατικό συμβεί
στο χώρο του Καταστήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τη χρήση του ΦΑ, εφόσον τούτο δεν θα
οφείλεται σε υπαίτια εκ μέρους του παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Επίσης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα ευθύνεται για τυχόν διακοπή οφειλόμενη σε ενέργειες τρίτου.
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Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο
από αυτόν τρίτο πρόσωπο, να επιθεωρεί και ελέγχει το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
το σύνολο των εγκαταστάσεων υποδοχής, διέλευσης, καύσης του ΦΑ και εν γένει
χρησιμοποίησης της παραγόμενης από αυτό ενέργειας στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
προς εξακρίβωση της τήρησης εκ μέρους του τελευταίου των νόμιμων και συμβατικών
υποχρεώσεών του και υποδεικνύοντας εγγράφως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν,
επιφυλασσομένου του δικαιώματός του αποσύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της
Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της ως άνω επιθεώρησης, θα δικαιούνται να παρίστανται και
εκπρόσωποι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Το δικαίωμα αυτό του ΠΩΛΗΤΗ δεν σημαίνει ανάληψη
οποιασδήποτε υποχρέωσης ελέγχου και ευθύνης εκ μέρους του για τυχόν ζημίες ή
ατυχήματα που θα συμβούν στο κατάστημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τη χρήση του ΦΑ.
6.3 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα ασφαλίσει το
σύνολο του Καταστήματός του, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων, μετρητών
και λοιπών οργάνων του ΣΜΡ, προσωπικού και τρίτων για πλήρη αποζημίωση κάθε
ζημίας ή προσωπικής βλάβης, κατά των κινδύνων από τη χρήση ΦΑ ή από πυρκαγιά,
έκρηξη, φυσικών γεγονότων και άλλων κινδύνων, που τυχόν θα παρουσιάσουν επέκταση
αποτελεσμάτων από την παρουσία του ΦΑ στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

7. Μέτρηση Παρεχόμενου ΦΑ
7.1. Η μέτρηση των παρασχεθέντων ποσοτήτων ΦΑ θα γίνεται με βάση τις σχετικές
ενδείξεις και μόνον των οργάνων του ΣΜΡ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα επιθεωρεί το ΣΜΡ σε τακτά
χρονικά διαστήματα ώστε :
α) να καταγράφει τις ενδείξεις του μετρητή και να διατηρεί αρχείο των ενδείξεων και κάθε
άλλου στοιχείου, ώστε να είναι δυνατός ο

προσδιορισμός του όγκου του ΦΑ που

παρέχεται σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και
β) να διαπιστώνει εάν λειτουργεί κατά τον ορθό τρόπο και με ακρίβεια, καθώς και εάν έχει
παραβιασθεί από οποιονδήποτε.

7.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να επιθεωρεί

το μετρητή και να τον επισκευάσει ή

αντικαταστήσει, εφόσον απαιτείται, χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μειώνεται ο χρόνος
ακινητοποίησης του μετρητή στο ελάχιστο.
7.3. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του μετρητή διαπιστωθεί ότι υφίσταται
βλάβη ή ανακρίβεια ως προς τις μετρήσεις του θα γίνεται διόρθωση του όγκου του ΦΑ
που θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την
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τελευταία επιθεώρηση του μετρητή με συμφωνία των Μερών. Η ύπαρξη διαφωνίας δεν
αναστέλλει την υποχρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εμπρόθεσμη εξόφληση του
αντίστοιχου τιμολογίου παροχής. Με το επόμενο τιμολόγιο θα γίνεται αντίστοιχη διόρθωση
(πίστωση ή χρέωση) και, όπου απαιτείται, θα γίνονται διορθωτικές πληρωμές από τον
ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή αντιστρόφως με ανώτατο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 30 
ΜΗΠ.
7.4. Κάθε διαφωνία μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ για οποιοδήποτε μετρητή ή
ένδειξή του θα παραπέμπεται στο όργανο επίλυσης διαφωνιών της παραγράφου 15 του
άρθρου 7 του Ν. 2364/1995. Μέχρι την έκδοση της απαραίτητης υπουργικής απόφασης
για τη σύσταση του οργάνου αυτού, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
7.5. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του ΦΑ ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει την υποχρέωση
άμεσης ενημέρωσης μέσω φαξ της αρμόδιας υπηρεσίας του ΠΩΛΗΤΗ.

8. Ποιότητα ΦΑ – Προσδιορισμός κατανάλωσης Ενέργειας
8.1. Συμφωνείται μεταξύ των ΜΕΡΩΝ ότι το ΦΑ που ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει να
προμηθεύει και να πωλεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανήκει στη δεύτερη οικογένεια αερίων
καυσίμων, ομάδα Η, με δείκτη Wοbbe German nοrm 260/1 μεταξύ 13.500 και 11.000
kcal/Nm3. Η ελάχιστη Ανώτερα Θερμογόνος Δύναμη του ΦΑ ανά κανονικό κυβικό μέτρο
(Nm3) είναι 9.220 kcal.
8.2. Με βάση τις ενδείξεις που θα παρέχουν στον ΣΜΡ, εκάστοτε, τα όργανα μέτρησης και
καταγραφής θερμοκρασίας πίεσης παροχής και όγκου, οι μετρηθείσες ποσότητες και οι
όγκοι του ΦΑ θα ανάγονται, για τις ανάγκες της τιμολόγησης, με υπολογισμό ή με
αυτόματο όργανο διόρθωσης, σε θερμοκρασία 0οC και σε πίεση 1,01325 bar. Η
θερμογόνος δύναμη που θα λαμβάνεται υπόψη για την τιμολόγηση θα είναι η ημερήσια
ισοσταθμισμένη για το δίκτυο Αττικής Ανώτερα Θερμογόνος Δύναμη, όπως αυτή θα
προκύπτει από τις μετρήσεις που θα έχουν γίνει από τoν ΔΕΣΦΑ.

Η μέτρηση της θερμογόνου δυνάμεως θα γίνεται από τoν ΔΕΣΦΑ σε δύο στάδια. Αρχικά
θα προσδιορίζεται η σύνθεση του ΦΑ με μέθοδο αερίου χρωματογραφίας σύμφωνα με το
ΙSΟ 6974 1/2/3. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται ο υπολογισμός της θερμογόνου
δυνάμεως από τη σύνθεση με μέθοδο βασιζόμενη στο ISΟ 6976.
8.3. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται από τώρα ως ορθή την
ανωτέρω σύνθεση του ΦΑ, ως επίσης και τη μέτρηση της θερμογόνου δυνάμεως του Φ.Α.
που θα κάνει η ΔΕΠΑ στο δίκτυο μεταφοράς και ως εκ τούτου αποδέχεται τις διορθώσεις
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που ο ΠΩΛΗΤΗΣ πρέπει να κάνει στις καταγεγραμμένες ποσότητες του ΦΑ από τα
όργανα μέτρησης. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται να ορίζει εκπρόσωπο για να παρακολουθεί
τους χειρισμούς ελέγχου και τους σχετικούς υπολογισμούς του ΠΩΛΗΤΗ.
9. Συμβατικές ποσότητες Φυσικού Αερίου
9.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα καταναλώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια των
ΣΕ τις στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ετήσιες ποσότητες ΦΑ. Οι ποσότητες αυτές (ΕΔΠ),
τις οποίες ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και για την πλήρη
εξυπηρέτηση των αναγκών του ότι έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει ετησίως κατά τη
διάρκεια της Σύμβασης, αποτελούν τη βασική προϋπόθεση σύναψης της. Τα παραπάνω
θα ισχύουν και με οποιαδήποτε τροποποίηση του Παραρτήματος 1, οποτεδήποτε στο
μέλλον.
9.1.1. Βάσει της παρούσας, ρητά και ανεπιφύλακτα συνομολογείται ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν
δύναται να αγοράσει ποσότητα ΦΑ από τον ΠΩΛΗΤΗ λιγότερη από την Ελάχιστη Ετήσια
Ποσότητα (ΕΕΠ).
9.1.2. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ ένα Ελάχιστο Πληρωτέο
Ποσό (ΕΠΠ), όπως αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, στην περίπτωση που η συνολική
κατ’ έτος αγορασθείσα εκ μέρους του ποσότητα ΦΑ υπολείπεται της ΕΕΠ.
9.2. Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος παροχής
ΦΑ, δηλώνονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα ΦΑ (ΜΩΠ), όπως αυτή
προβλέπεται από το Παράρτημα 1, που ο ΠΩΛΗΤΗΣ πρέπει να έχει στη διάθεσή του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΜΩΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα της ισχύος των συσκευών
που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ΦΑ και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ο
ΠΩΛΗΤΗΣ δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ποσότητες ΦΑ μεγαλύτερες των
αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ΜΩΠ ή/και της Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας (ΜΗΠ),
όπως αυτή προβλέπεται από το Παράρτημα 1,σε ποσοστό πέραν του είκοσι τοις εκατό
(20%) των δηλωμένων ποσοτήτων ΦΑ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα μπορεί να προβεί στις εξής
ενέργειες κατά την κρίση του :
α) Τιμολόγηση των επιπλέον ποσοτήτων με τιμή αυξημένη κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) της συμβατικής Τιμής .
β) Μείωση της παροχής ΦΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
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γ) Διακοπή της παροχής ΦΑ κατόπιν ενημέρωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
9.3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τη δυνατότητα εντός τριών μηνών από την έναρξη του πρώτου
ΣΕ να ζητήσει εγγράφως από τον ΠΩΛΗΤΗ αναπροσαρμογή της ΕΔΠ του ΦΑ για το
πρώτο ΣΕ. Εν συνεχεία, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται να ζητά από τον ΠΩΛΗΤΗ
αναπροσαρμογή της ΕΔΠ του ΦΑ για το επόμενο ΣΕ υπό την προϋπόθεση έγγραφης
ενημέρωσης του ΠΩΛΗΤΗ τρεις μήνες πριν από τη λήξη εκάστου ΣΕ. Εφόσον, κατόπιν
αυτού, θα επιτυγχάνεται συμφωνία αυτή θα ισχύει μόνον από της υπογραφής νέου
σχετικού Παραρτήματος 1.
9.4. Επίσης κατόπιν εκάστοτε νέας συμφωνίας και υπογραφής νέου Παραρτήματος 1,
μπορούν να μεταβάλλονται τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούν ΦΑ και να
τροποποιούνται η ΜΩΠ και η ΜΗΠ του ΦΑ, τόσο ως προς τις νέες ποσότητες, όσο και για
το χρόνο έναρξης ισχύος τους και διάρκειάς τους.
9.5. Διευκρινίζεται ότι κατά την Περίοδο Προσαρμογής ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει την
υποχρέωση κατανάλωσης της ΕΕΠ, αλλά καταβάλλει στον ΠΩΛΗΤΗ το τίμημα της
πωλούμενης ποσότητας ΦΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
10. Τιμή Πώλησης – Τρόπος Πληρωμής
10.1.

Η Τιμή πώλησης του παρεχόμενου ΦΑ και ο τρόπος είσπραξης του τιμήματος

καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεσμεύεται να διατηρήσει τον συμβατικό
τρόπο υπολογισμού μέχρι και τη λήξη της διάρκειας της παρούσας. Μετά τη λήξη της
συμφωνηθείσας διάρκειας της παρούσης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να αναθεωρήσει τις τιμές
πώλησης σύμφωνα με την κατά το χρόνο εκείνο ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του όπως
αυτή έχει υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή. Προς το σκοπό αυτό, ο ΠΩΛΗΤΗΣ
υποχρεούται

τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας να

αποστείλει έγγραφη ενημέρωση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ενημερώνοντας τον για τις αλλαγές οι
οποίες θα επέλθουν βάση της νέας τιμολογιακής πολιτικής καθορίζοντας το χρονικό
σημείο από το οποίο θα επιβληθούν οι νέες τιμές.

10.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εντός του πρώτου δεκαήμερου εκάστου
ημερολογιακού μηνός, το τιμολόγιο των ποσοτήτων ΦΑ που παρεσχέθησαν τον αμέσως
προηγούμενο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΝΑ, όπως επίσης κάθε τέλη και οποιεσδήποτε άλλες
οφειλές του προς τον ΠΩΛΗΤΗ που απορρέουν από τη Σύμβαση ή νόμιμα επιβάλλονται.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει το τιμολόγιο και μέσα στις
επόμενες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. το αργότερο μέχρι την 25η κάθε
ημερολογιακού μηνός να ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ περί της ύπαρξης τυχόν
διαφωνίας του. Η ύπαρξη διαφωνίας δεν αναστέλλει την υποχρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
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εμπρόθεσμης εξόφλησης του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ οφείλει να
απαντήσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική
ειδοποίηση. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ σφάλματος του
λογαριασμού συγκεκριμένου τιμολογίου, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση
πίστωσης ή χρέωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με το σχετικό ποσό στο αμέσως επόμενο τιμολόγιο.
Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη το περιεχόμενο του εν λόγω τιμολογίου
συμφωνείται ρητώς από τώρα ότι έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
ότι αυτός αναγνώρισε με τον παραπάνω τρόπο την οφειλή του προς τον ΠΩΛΗΤΗ.
10.3. Οποιοδήποτε φορολογική επιβάρυνση των αναφερόμενων στο κατά τα άνω
τιμολόγιο του ΠΩΛΗΤΗ ποσών με ΦΠΑ ή/ και τέλος χαρτοσήμου κλπ βαρύνει τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται από το νόμο στον ΠΩΛΗΤΗ, βαρύνουν τον
ΠΩΛΗΤΗ.

11. Διακοπή – Αποσύνδεση και Δαπάνη επανασύνδεσης
11.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να διακόπτει την παροχή ΦΑ σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις και όπου είναι απαραίτητο, να προβαίνει σε αποσύνδεση του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το Σύστημα Διανομής :
(α) μετά από αίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση
εργασιών που έχει ζητήσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ,
(β) εφόσον ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι κατά την κρίση του η συνέχιση της παροχής
ενέχει συγκεκριμένους κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών,
(γ) όταν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι υπερήμερος ως προς τις οφειλές του, μετά από ειδοποίηση
του ΠΩΛΗΤΗ τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν,

(δ) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης βλαβών ή
βελτίωσης του Συστήματος διανομής και του ΣΜΡ του Καταστήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ,
μετά από προειδοποίηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, εξαιρουμένων
περιπτώσεων ανωτέρας βίας,
(ε) εάν έχει υπαιτίως προκληθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ βλάβη ή παραβίαση του μετρητή,
του παροχετευτικού δικτύου ή του αγωγού πριν τον μετρητή ή σε κάθε άλλη περίπτωση
κλοπής ή απόπειρας κλοπής ΦΑ από το Σύστημα Διανομής,
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(στ) εάν έχει ενδείξεις ότι η Εσωτερική Εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν πληρεί ή δεν θα
πληρεί στο άμεσο μέλλον τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας και τους
όρους ασφαλείας ή ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος ή κακής λειτουργίας,
μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΠΩΛΗΤΗ πέντε (5) ημέρες πριν, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3.,
11.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε η χρονική διάρκεια
της διακοπής να μην υπερβεί τις 48 ώρες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας
βίας. Επίσης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τυχόν μεταβολή στην
αναμενόμενη διάρκεια της αποσύνδεσης, όταν αυτή υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24)
ώρες από αυτή που είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει.
Στις περιπτώσεις αποσύνδεσης από υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται
να απαιτήσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα έξοδα που κατέβαλε για την τυχόν αποσύνδεση ή/
και την επανασύνδεση.
12. Κοινοποιήσεις – Ανταλλαγή Πληροφοριών – Εμπιστευτικότητα
12.1. Οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των ΜΕΡΩΝ, όπως επίσης και οποιαδήποτε
κοινοποίηση θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της Σύμβασης ,
εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης ΜΕΡΟΥΣ.
Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο
έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται να παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το ένα ΜΕΡΟΣ
στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως,
έχει

επιδοθεί

ιδιοχείρως

επί

αποδείξει

ή

έχει

αποσταλεί

με

τηλεομοιοτυπία

(επιβεβαιούμενη από συστημένη επιστολή) ή τηλεγράφημα ή με συστημένη επιστολή και
απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο παραλήπτη.

12.2. Καθ΄ όλη τη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα
ανταλλάσσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες ή ζητούνται
ευλόγως προκειμένου κάθε ΜΕΡΟΣ να ασκεί τα δικαιώματά του και να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης.
12.3. Τα ΜΕΡΗ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιούν σε τρίτο μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή θέμα που προέρχεται από τη
Σύμβαση.
13. Ανωτέρα βία
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13.1. Ρητώς συμφωνείται ότι τα ΜΕΡΗ δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση, μερικώς
ή ολικώς, των υποχρεώσεών τους από τη Σύμβαση, εφόσον τούτο θα οφείλεται σε
επέλευση γεγονότος, που κατά τα κατωτέρω, θεωρείται ανωτέρα βία και για όσο χρονικό
διάστημα αυτό θα διαρκέσει, συμπεριλαμβανομένου του εύλογου χρόνου αποκατάστασης
των συνεπειών του. Κανένα γεγονός ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από
την εμπρόθεσμη εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον ΠΩΛΗΤΗ από
τη λειτουργία της Σύμβασης μέχρι την επέλευση του ως άνω γεγονότος ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, το συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ που
υπέστη το γεγονός οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στο αντισυμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ την
επέλευση του γεγονότος αυτού τηλεφωνικώς ή με fax ή με e-mail, που θα επιβεβαιώνεται
με επιστολή αποστελλόμενη το αργότερο εντός 5 (πέντε) ημερών από τη επέλευση του
γεγονότος. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της άνω ενημέρωσης από το
ΜΕΡΟΣ που υπέστη το γεγονός, συνεπάγεται τη μη αποδοχή του γεγονότος ως ανωτέρα
βία που δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση, ολικώς ή μερικώς, της σύμβασης.
13.2. Με τον όρο ανωτέρα βία νοούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου
των ΜΕΡΩΝ, που επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού
συμβαλλομένου και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή/ και να αποτραπούν από αυτά.
13.3. Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικώς θεομηνίες, φυσικές καταστροφές,
σεισμοί, πυρκαγιές, απεργίες ή εργασιακές αναταραχές, εκρήξεις, πόλεμος, επιβολή
στρατιωτικού νόμου, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις εμπορικού αποκλεισμού,
πράξεις ή απαγορεύσεις Δημόσιας Αρχής και άλλα αναπότρεπτα περιστατικά, που
επηρεάζουν εν προκειμένω την ασφαλή λειτουργία των δικτύων διανομής και του
συστήματος μεταφοράς και χρησιμοποίησης του ΦΑ, καθώς και τη λειτουργία της
εγκατάστασης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επίσης θεωρείται γεγονός ανωτέρας βίας η για
οποιονδήποτε λόγο, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του ΠΩΛΗΤΗ, μη παράδοση ΦΑ στον
ΠΩΛΗΤΗ από τους προμηθευτές του στις συμφωνημένες ποσότητες ή/ και ποιότητα, που
δικαιολογούν κατά περίπτωση, τη μείωση της παρεχόμενης ποσότητας ή/ και διακοπή της
παροχής του ΦΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
13.4. Σε περίπτωση όμως που το γεγονός ανωτέρας βίας ή τα αποτελέσματά του
διαρκέσουν πέραν των τριάντα (30) ημερών ή εν πάση περιπτώσει δεν καθίσταται
προβλέψιμη η διάρκεια αυτή, τα ΜΕΡΗ θα επανεξετάζουν τη δυνατότητα συνέχισης της
σύμβασης αυτής.
14. Καταγγελία
14.1. Η παράβαση των όρων και των συμφωνιών της Σύμβασης από οποιοδήποτε από τα
ΜΕΡΗ, όλων των όρων και συμφωνιών θεωρουμένων ουσιωδών, θα συνεπάγεται
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δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, πριν από τη λήξη της από το ανυπαίτιο
ΜΕΡΟΣ καθώς και /ή απαίτηση για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας
που μπορεί να προκληθεί από την αιτία αυτή, συμφωνημένου ότι το επί του ποσού της
αποζημίωσης και των τόκων που αναλογούν τέλος χαρτοσήμου θα βαρύνει το υπαίτιο
ΜΕΡΟΣ.
14.2. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης από υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο
ΠΩΛΗΤΗΣ θα δικαιούται αποζημίωσης για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών
του (εγκατάσταση ΣΜΡ, διαστασιολόγηση δικτύου κλπ) προς εφοδιασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
με ΦΑ, αφαιρουμένου από αυτές ποσού ανάλογου του διαδραμώντος μέχρι τη λύση της
Σύμβασης χρόνου προς το συνολικό συμβατικό χρονικό διάστημα ισχύος της.

15. Τροποποίηση – Άσκηση δικαιωμάτων
Η Σύμβαση δεν δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, παρά μόνο με την
έγγραφη συναίνεση και των δύο ΜΕΡΩΝ.
Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων από τα ΜΕΡΗ σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή παραίτησή τους από αυτά.
Τα ΜΕΡΗ μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους είτε αθροιστικώς είτε χωριστά και
διαδοχικά.

16. Εκχώρηση της Σύμβασης – Μεταβίβαση της Επιχείρησης
16.1. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει απαιτήσεις και δικαιώματά
του που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του
ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση μεταβίβασης καθ’
οιονδήποτε τρόπο ή εκμίσθωσης σε τρίτο, μερικά ή ολικά, της επιχείρησής του, να
περιλάβει στα σχετικά έγγραφα που θα υπογράψει με το διάδοχό του στην επιχείρηση ή
το μισθωτή, όρο περί συνέχισης εκ μέρους του διαδόχου ή του μισθωτή της Σύμβασης και
να ενημερώσει αμέσως εγγράφως σχετικά τον ΠΩΛΗΤΗ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του ΠΩΛΗΤΗ αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον ως εγγυητής του μισθωτή παραιτούμενος από τώρα της ενστάσεως του της
διζήσεως και των από τα άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα
απορρεόντων δικαιωμάτων του. Στις ως άνω περιπτώσεις ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παραμένει
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εγγυητής μέχρι του ποσού της κατατεθείσας χρηματικής εγγύησης έως ότου ο νέος
ιδιοκτήτης ή μισθωτής καταθέσει νέα χρηματική εγγύηση ή ισόποση εγγυητική επιστολή.
16.2. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει απαιτήσεις και δικαιώματά του,
που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή με απλή ανακοίνωσή προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπό
την προϋπόθεση ότι ο αποκτών είναι, κατά την αιτιολογημένη κρίση του ΠΩΛΗΤΗ ικανός
να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΩΛΗΤΗΣ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη συνέχιση της
Σύμβασης.

17. Τίτλοι άρθρων – Αυτοτέλεια όρων
Οι τίτλοι – επικεφαλίδες των άρθρων της Σύμβασης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση και
μόνον και δεν προσδιορίζουν αποκλειστικώς τη βούληση των ΜΕΡΩΝ για το
συγκεκριμένο θέμα. Τυχόν ακυρότητα όρου της Σύμβασης δεν επηρεάζει το σύνολο των
υπόλοιπων όρων και τη Σύμβαση στο σύνολό της.
18. Δωσιδικία
Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τα ΜΕΡΗ
συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
διαφωνιών ή διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της
Σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των ΜΕΡΩΝ που
ανακύπτει από τη Σύμβαση, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια
Δικαστήρια στην Αθήνα.

19. Σύμβαση
Στην παρούσα σύμβαση προσάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τα
παρακάτω Παραρτήματα :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΟΥΝΤΑ ΦΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑ.

Η Σύμβαση καταργεί κάθε άλλη προηγούμενης ημερομηνίας συμφωνία και είναι η μόνη
που ισχύει. Η Σύμβαση, καθ΄ όλη τη διάρκειά της, δεσμεύει τα ΜΕΡΗ, τους διαδόχους και
τους νόμιμους εκδοχείς τους. Οποιαδήποτε τροποποίησή της δεσμεύει τα μέρη μόνον
εφόσον γίνει γραπτώς.
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20. Ισχύς Διάρκεια

Η Σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/16. Η υποχρέωση
κατανάλωσης της ΕΕΠ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα ξεκινά από την έναρξη του πρώτου ΣΕ, το
οποίο ξεκινά την από την 1η Ιανουαρίου 2015 .
Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της σύμβασης δεν έχει υπογραφεί μεταξύ των Μερών
νέα σύμβαση, θα διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου στο Κατάστημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η
τροφοδοσία Φυσικού Αερίου θα αποκατασταθεί την ημερομηνία που θα ορίζεται στη νέα
σύμβαση.
Προς επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η Σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τα ΜΕΡΗ κάθε ΜΕΡΟΣ
πήρε από δύο πρωτότυπα.
ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
Για τον ΠΩΛΗΤΗ

Χρήστος Μπαλάσκας
Γενικός Διευθυντής

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

….…………………
…………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "1" της από ……………………………. σύμβασης πώλησης ΦΑ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΟΥΝΤΑ ΦΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
I. Το ΦΑ που παρέχεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μηχανήματα :
Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ Η ΘΕΡΜIΔΟΦΟΡΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ)
Ονομαστική
α/α

Είδος/ Τύπος συσκευής

Αριθ.

Συνολική ισχύς καυστήρων

καυστ.

kcal/h

ισχύς καυστήρα
kcal/h

1

ΛΕΒΗΤΑΣ

2.500.000

4

10.000.000

2

ΛΕΒΗΤΑΣ

300.000

1

300.000

3

ΛΕΒΗΤΑΣ

200.000

1

200.000

10.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ Χ

(ΚΛIΒΑΝΟI, ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ, ΞΗΡΑΝΤΗΡIΑ ΚΤΛ.)

α/α

1

Είδος/ Τύπος συσκευής

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συνολική ισχύς

Ονομαστική ισχύς

Αριθ.

καυστήρα kcal/h

καυστ.

260.000

ΣΥΝΟΛΟ

καυστήρων
kcal/h
260.000

260.000
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II.

Οι δηλούμενες από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ποσότητες ΦΑ έχουν ως εξής :

1ο Συμβατικό Έτος (2015)

2ο Συμβατικό Έτος (2016)

1.ΕΤΗΣΙΑ
ΔΗΛΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
kWhAΘΔ

12.000.000

12.000.000

2.ΜΕΓIΣΤΗ
ΗΜΕΡΗΣIΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
kWhAΘΔ

60.000

60.000

3.ΜΕΓIΣΤΗ
ΩΡIΑIΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
kWhΑΘΔ

5.000

5.000

Σημειώνεται ότι οι δηλούμενες ποσότητες και καταναλώσεις έχουν υπολογιστεί στην
βάση της Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως (ΑΘΔ).

III.

Το παρόν καταργεί κάθε άλλο προηγούμενης ημερομηνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Αθήνα, …………................................……....……..

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
Για τον ΠΩΛΗΤΗ

Χρήστος Μπαλάσκας
Γενικός Διευθυντής

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

….…………………
…………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "2" της από ……………………………….. σύμβασης πώλησης ΦΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΤIΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑ.

1. ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ
Η χρέωση ενέργειας του ΦΑ προ φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ, ΔΕΤΕ, κλπ), υπολογίζεται σε
μηνιαία βάση και θα προκύπτει εκάστοτε από την εφαρμογή του κατωτέρω τύπου κατά
κατηγορία ετήσιας κατανάλωσης ΦΑ :

MEi  P  M i
ΟΠΟΥ :
ΜΕi

TIMH ΦΑ σε €/MWh προ φόρων,

P

Kόστος Προμήθειας ΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ,

Μi

Περιθώριο Διανομής σε €/MWh,

σε

€/ΜWh

του

προηγούμενου

Το Περιθώριο Διανομής Μi θα αναπροσαρμόζεται κάθε Ιανουάριο βάσει της ετήσιας
μεταβολής του αποπληθωριστή του ΑΕΠ της Ελλάδος (η μεταβολή του αποπληθωριστή
του ΑΕΠ ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).
Κατηγορία ΜΕ1

Αφορά τις πρώτες 3.300 ΜWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως

ΦΑ κατά τη διάρκεια ενός ΣΕ.
Κατηγορία ΜΕ2

Αφορά

κατανάλωση

επιπλέον

των

3.300

ΜWh

Ανωτέρας

Θερμογόνου Δυνάμεως ΦΑ κατά τη διάρκεια ενός ΣΕ.

Στις τιμές ΜΕ1 και ΜΕ2 προστίθενται όλοι οι νομίμως επιβληθέντες φόροι.

Οι ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΦΑ για τις δυο κατηγορίες κατανάλωσης θα
δημοσιοποιούνται για κάθε ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΜΗΝΑ το αργότερο μέχρι το 1ο δεκαήμερο του
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΑ.
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2.

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η χρέωση ισχύος του ΦΑ, προ ΦΠΑ, θα προκύπτει εκάστοτε από την εφαρμογή του
κατωτέρω τύπου και θα καταβάλλεται μηνιαία :
ΧΙ

= MΩΠ

x

(ΜΧΙ

x In)

ΟΠΟΥ :
ΧΙ

Χρέωση Ισχύος σε ευρώ

ΜΧΙ

Μοναδιαία χρέωση Ισχύος λαμβανόμενη σε 0,224 ευρώ/ΚW

In

Δείκτης πληθωρισμού της Ελλάδας για το έτος n με In = 1 μέχρι και την
31/10/2006

Η αναπροσαρμογή του δείκτη πληθωρισμού της Ελλάδας θα γίνεται κάθε Οκτώβριο βάσει
της ετήσιας μεταβολής του αποπληθωριστή του ΑΕΠ της Ελλάδας (η μεταβολή του
αποπληθωριστή του ΑΕΠ ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
και θα ισχύει από τον επόμενο ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΜΗΝΑ. Εάν δε η ως άνω μεταβολή του
αποπληθωριστή

του

ΑΕΠ

ανακοινωθεί

οποτεδήποτε

μετά

τον

Σεπτέμβριο,

η

αναπροσαρμογή θα εφαρμόζεται από τον επόμενο της ανακοινώσεως ΣΥΜΒΑΤIΚΟ
ΜΗΝΑ.
Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υπερβεί τη ΜΩΠ δύο φορές μέσα στο ίδιο ΣΕ, τότε ο
ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να ερευνήσει τους λόγους της υπέρβασης και να χρεώνει στον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ χρέωση ισχύος που αντιστοιχεί στη νέα (μετρούμενη) ΜΩΠ, τη μεγαλύτερη
από όσες έχουν καταγραφεί μέσα στο τρέχον ΣΕ. Αυτή η καινούρια χρέωση ισχύος θα
ξεκινά από το μήνα που σημειώθηκε δεύτερη φορά η υπέρβαση της ΜΩΠ και θα συνεχίζει
να ισχύει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου με εξαίρεση την περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
θα ζητήσει εγγράφως την αναπροσαρμογή της ΜΩΠ για το επόμενο ΣΕ εκθέτοντας στον
ΠΩΛΗΤΗ τους λόγους αλλαγής της ΜΩΠ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί
την αναπροσαρμογή της ΜΩΠ, εκθέτοντας παράλληλα και τους λόγους άρνησής του.
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Ισχύουν και προσυπογράφονται οι παρακάτω συμπληρωματικοί όροι :
1.

Το κατά τα άνω συμφωνούμενο και προκύπτον τίμημα των πωλουμένων από τον
ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ποσοτήτων ΦΑ κάθε ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΜΗΝΟΣ θα
καταβάλλεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΠΩΛΗΤΗ μέχρι την 20η ημέρα του
μεθεπόμενου ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΜΗΝΟΣ, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του
ΠΩΛΗΤΗ που ορίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή θα
αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό και η κατάθεση που θα πραγματοποιείται από
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός της άνω προθεσμίας σε αριθμό λογαριασμού τραπέζης του
ΠΩΛΗΤΗ που θα αναγράφεται πάνω στο τιμολόγιο.

2.

Το ανωτέρω σύστημα τιμολόγησης ισχύει για ετήσιες καταναλώσεις κατά τη
διάρκεια κάθε ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ίσες ή μεγαλύτερες

1.100.000 KWh

Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ΣΕ η
ετήσια κατανάλωση είναι μικρότερη του 1.100.000 KWh Ανωτέρας Θερμογόνου
Δυνάμεως, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται για τα επόμενα ΣΕ να τιμολογεί τις ποσότητες
ΦΑ που καταναλώνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σύμφωνα με το τιμολόγιο που κάθε φορά γι
αυτήν την κατηγορία κατανάλωσης ισχύει.
3.

Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αγοράσει κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ποσότητα ΦΑ μικρότερη της ΕΕΠ τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
υποχρεούται να καταβάλλει στον ΠΩΛΗΤΗ ως εύλογη και δίκαιη αποζημίωση την
Ελάχιστη Πληρωτέα Ποσότητα (ΕΠΠ) το ποσό που προκύπτει από την ακόλουθη
σχέση :
(ΕΕΠ – ΑΠ)
ΕΠΠ = --------------------- x TΦ.Α.
1.000

ΟΠΟΥ :
ΕΠΠ

Ελάχιστη Πληρωτέα Ποσότητα σε ευρώ (€)

AΠ

Αγορασθείσα ποσότητα ΦΑ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τη διάρκεια του
αντιστοίχου ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ σε KWh Ανωτέρας Θερμογόνου
Δυνάμεως ΦΑ.

ΤΦ.Α.

Μεσοσταθμισμένη ΤIΜΗ πώλησης ΦΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τη διάρκεια
του αντίστοιχου ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

σε

ευρώ

ανά Μεγαβατώρα

(€/MWh) Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως ΦΑ.
Σε περίπτωση που η ΕΕΠ δεν καταναλώθηκε από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ λόγω διακοπής
της παροχής ΦΑ, για την οποία ευθύνεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ η ΕΠΠ θα υπολογίζεται
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από τον παρακάτω τύπο :

(ΕΕΠ – ΑΠ – ΗΔ x ΜΗΚΜ)
ΕΠΠ= -------------------------------------- x TΦ.Α.
1.000
ΟΠΟΥ :
ΗΔ

Ημέρες Διακοπής παροχής ΦΑ για τις οποίες φέρει ευθύνη ο ΠΩΛΗΤΗΣ

ΜΗΚΜ

Μέση Ημερήσια Κατανάλωση του Μηνός της Διακοπής σε KWh.

4.

Προς εξασφάλιση του ΠΩΛΗΤΗ για την εμπρόθεσμη καταβολή από τον

ΑΓΟΡΑΣΤΗ του τιμήματος των πωλουμένων εκάστοτε ποσοτήτων ΦΑ ή/και την
οποιαδήποτε απαίτηση του κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την σύμβαση αυτή, ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει καταβάλει στον ΠΩΛΗΤΗ (20) ημέρες προ της συμβατικής
ημερομηνίας παράδοσης παραλαβής του ΦΑ (άρθρο 20), εγγύηση. Το ύψος της
εγγύησης αντιστοιχεί στη δημιουργούμενη εμπορευματική πίστωση 35 ημερών και
υπολογίστηκε ότι ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση κατά την οποία
είτε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είτε ο ΠΩΛΗΤΗΣ διαπιστώσουν ότι αυτό το ποσό είτε λόγω
αλλαγής των τιμών του Φυσικού Αερίου είτε λόγω αλλαγής της Ετήσιας
Δηλωμένης Ποσότητας (ΕΔΠ) διαφοροποιείται περισσότερο από 20%, τότε θα
δίδεται επιπλέον εγγύηση ποσού ευρώ που αντιστοιχεί στη δημιουργούμενη
εμπορευματική πίστωση όπως αυτή θα υπολογίζεται με τα νέα δεδομένα τιμών
Φυσικού Αερίου και Ετήσιας Δηλωμένης Ποσότητας (ΕΔΠ). Εξυπακούεται ότι σε
κάθε περίπτωση, η εμπρόθεσμη πληρωμή της άνω εγγύησης από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
στον ΠΩΛΗΤΗ αποτελεί και προϋπόθεση ενάρξεως ή συνέχισης της παροχής ΦΑ
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε εκ μέρους του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ του συμφωνημένου χρόνου εξόφλησης των τιμολογίων του ΠΩΛΗΤΗ
ή δημιουργίας οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την
παρούσα σύμβαση, ο ΠΩΛΗΤΗΣ, άνευ ετέρου, θα δύναται να χρησιμοποιεί την
άνω εγγύηση στο σύνολο της ή κατά το μέρος αυτής, που θα αντιστοιχεί στην
ληξιπρόθεσμη οφειλή (κεφάλαιο, τόκους και έξοδα). Ειδικώς συμφωνείται ότι σε
περίπτωση μερικής χρησιμοποίησης της εγγύησης, αυτή θα εξακολουθεί να ισχύει
για το υπόλοιπο ποσό. Εξυπακούεται ότι για την συνέχιση παροχής της άνω
πιστώσεως ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανανεώνει πλήρως ή
κατά το υπολειπόμενο ποσό την άνω εγγύηση.
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5.

Τέλος τα συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ θεωρούν αναγκαίο να διευκρινίσουν και ειδικότερα
ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, ότι η παραπάνω πίστωση χορηγείται από τον
ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με βάση τα συμφωνούμενα στη σύμβαση πώλησης
ΦΑ και τα σημερινά δεδομένα της περιουσιακής κατάστασης και της εν γένει
φερεγγυότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εξυπακούεται, ότι, εάν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης ήθελε προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω συνθηκών π.χ
μείωση καταναλώσεων κλπ ή υπάρχει καθυστέρηση εξόφλησης των οικονομικών
υποχρεώσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΩΛΗΤΗ, τότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα έχει το
δικαίωμα, προς διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων του, να προβαίνει στη
μείωση της πίστωσης ή στη κατάργηση αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τούτο, ή να ζητά από αυτόν και πρόσθετη εξασφάλιση
(εμπράγματη ή άλλη) που να τον ικανοποιεί, για τη συνέχιση χορήγησης της ίδιας
πίστωσης.

6.

Το παρόν καταργεί κάθε άλλο προηγούμενης ημερομηνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Αθήνα, ...……………...………………

ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
Για τον ΠΩΛΗΤΗ

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

….…………………
…………………….

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

