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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1 Σνπ λ. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.9.1999) 

«Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο  ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

1.2 Σνπ π.δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). 

Αζήλα, 12/01/2012 

Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 

Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 

Α.Γ.Α. ΒΟΝΓΟΡΔ1-5ΓΑ 
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1.3 Σνπ π.δ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 

Ννεκβξίνπ 2005». 

1.4 Σνπ λ.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 

1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

1.5 Σνπ λ. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.6 Σνπ π.δ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

1.7 Σνπ λ. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

1.8 Σνπ π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1 Σελ ππ’ αξηζκ. 18130/17.7.2007 (Φ.Δ.Κ. 1226/Β/2007) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

«Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ …….πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

2.2 Σελ απφθαζε Π1/3797 (Φ.Δ.Κ. 1686/Β/23.8.2007) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ην Δληαίν 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ. 

2.3 Σελ ππ’ αξηζκ.  35130/739/09-08-2010 (Φ.Δ.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.  

2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζε έξγσλ». 

2.4 Σελ απφθαζε 136/30-06-2011, Θέκα 19
ν
 ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α..  

2.5 Σελ απφθαζε 132/02-06-2011, Θέκα 23
o
 ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ Απφθαζε 150/06-10-2011 ζέκα 13
o
. ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πεξί έγθξηζεο 
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ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηχπσζε-πξνκήζεηα ηνπ Γ.Γ.Γ. ηνπ 

Σ.Α.Ν-ΣΔΑΓ γηα ην 2012  θαη ηελ 160/15-12-2011 ζέκα 9
o
 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πεξί 

δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Δθηχπσζε ηνπ Γ.Γ.Γ. ηνπ Σ.Α.Ν.-Δ.Σ.Α.Α. γηα ην 

2012 κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 

2.6 Σελ ππ’ αξηζκ. 7 θαη κε εκεξνκελία 02/01/2012 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – 

Σ.Α.Ν., κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 7 ζην βηβιίν εγθξίζεσο θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν..   

2.7 Σελ κε αξηζκφ Φ10060/2058/340 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

– Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, πεξί εγθξίζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σ.Α.Ν. 

2.8 Σσλ ινηπψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζε εθηέιεζε εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2286/1995. 

2.9 Σελ Π1/3701/31-10-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο κε ζέκα: εγθξίζεηο (εληάμεηο-ηξνπνπνηήζεηο) ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ 

έηνπο 2011. 

2.10 Σελ Π1/2354/07-06-2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο , εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) έηνπο 2011.  

 

                    ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

1. Αλνηρηφ δηαγσληζκφ – ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε πξντφλ- κε ηε ρξήζε  ειεθηξνληθνχ  

πιεηζηεξηαζκνχ - Γεκνπξαζίαο  θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή  γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ θαησηέξσ πξνζεζκία. 

3. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Οη πξνζθνξέο 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ 06/02/2012, ψξα 12:00, ζην θηίξην ησλ γξαθείσλ ησλ 

Δληαίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., Μάξλε 22, Σ.Κ. 104 33 Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο, αίζνπζα Γ... 

4. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΗΑΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΔΣΑΑ 

Μάξλε 22, Σ.Κ. 104 33, Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο, αίζνπζα Γ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΩΡΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Γεπηέξα, 06 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 12:00 
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Μεηά ηελ πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθέο, θαη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο) ε Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζα δηελεξγήζεη ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ-δεκνπξαζία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ.60/2007) κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί κέρξη θαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπο. Ζ 

δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ – δεκνπξαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο θαη 

ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Δ ηεο δηαθήξπμεο. Ο ειεθηξνληθφο  πιεηζηεξηαζκφο 

- δεκνπξαζία  ζα δηεμαρζεί κφλνλ εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ κεηά ηελ πιήξε 

αμηνιφγεζε ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2). 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ - δεκνπξαζίαο  ζα παξαθνινπζεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ-Γεκνπξαζίαο, ε εηαηξία 

COSMONE ONE Hellas Marketsite  A.E. ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο νπνίαο ζα δηεμαρζεί ν 

πιεηζηεξηαζκφο, ζα παξαδψζεη ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε αξκφδηα επηηξνπή, έγγξαθε πιήξε θαη 

αλαιπηηθή αλαθνξά, γηα ην απνηέιεζκα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ-Γεκνπξαζίαο. 

Ζ επηηξνπή ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ζα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πνπ  δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ. Ζ Τπεξεζία, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ-

δεκνπξαζίαο θαη ηηο αξρηθέο έληππεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ, ζα θαηαηάμεη ηηο 

πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ πίλαθα, θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θάζε 

ππνςήθηνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ, χζηεξα θαη απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ-δεκνπξαζίαο. .Ζ ηηκή κνλάδαο,(ηηκή ζειίδαο) ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα 

ηε ζχγθξηζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ ζα ππάξμεη έγθαηξε ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ θαμ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 

5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 12:00 ψξα ηεο 06/02/2012, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

6. Γελ πεξηιακβάλεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο αγνξέο. 

7. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν 

ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν κφλν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο. 

8. Απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

9. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

    α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,  

    β. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

    γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί, 
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    δ. Οη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ’ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

10. α. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε έμη 

(6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.  

β. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο 

ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 (βιέπε 

παξάξηεκα Β, 9.2, α. ηνπ παξφληνο) απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο 

ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) 

εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα 

έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α  Π.Γ. 118/2007. 

γ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα ή νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπο, λα απνζηαινχλ κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα α. θαη β. ή φηαλ νη πξνζθνξέο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ παξά 

κφλν κεηά απφ επηηφπηα επίζθεςε ή κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ εγγξάθσλ, ηφηε νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 10 1. α. ηνπ Π.Γ. 118/2007 

παξαηείλνληαη αλάινγα. 

11. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ιακβάλνληαη 

θπξίσο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην αξζξ. 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

12. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε  ηνπο ηερληθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην ηκήκα 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, θ. ηκάην Γεκήηξην, 1
ν
 φξνθν, γξαθείν 

100, αξηζκφο ηειεθψλνπ: 2105296105, αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ (fax): 2105296188 

13. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. 

14. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

14.1 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ»          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

14.2 «ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

         ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ»                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
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14.3 «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ»                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

14.4 «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ»        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

14.5 «ΟΡΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΟΤ»          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

14.6 «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ»                                                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. 

 

ΑΡΓΤΡΗΟ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 
 

              

              

              

              

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

 

 

Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ (σο 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην 

Παξάξηεκα Γ΄) 

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ 

12/11/17/50/0 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

 

χλνιν εθηππσζεζνκέλσλ ηεπρψλ εηεζίσο 104, 

κε Min 400 – Max 700 ηεκάρηα αλά ηεχρνο 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

ΔΛΗΓΑ (Σηκή ζειίδαο επί ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζειίδσλ ηνπ ηεχρνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ αληηηχπσλ ηνπ Γειηίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ) 

 

ΝΟΜΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

Δπξψ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ  

ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΣΟ ΔΗΓΟ 

 

Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ (Σ.Α.Ν.) 

- Σ.Δ.Α.Γ.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

190.000,00 επξψ, πιένλ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.  

 

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Πξνυπνινγηζκφο Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
Έλα έηνο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο αλάζεζεο. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΣΟ ΦΟΡΔΑ 
 

Ωο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε 8:00 π.κ. ψξα ηεο 

έθδνζεο απηνχ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

Σκήκα Γ.Γ.Γ. ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ  

Δ.Σ.Α.Α. σθξάηνπο 53, 10431, Αζήλα 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Μεηά ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ 

ΔΠΗ % 

4,65% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (θφξνο πξνκεζεπηψλ 

4%,θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ 0,25% & 0,10%, 

ΣΔΑΓΤ 0,30%) 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

1. Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξψλ 

1.1 Υξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ &  

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝΗΑΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΔΣΑΑ 

Μάξλε 22, Σ.Κ. 104 33, Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο,  

αίζνπζα Γ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΩΡΑ ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Γεπηέξα, 06 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 12:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Γεπηέξα, 06 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 12:00 

 

1.2 (άξζξν 11. Π.Γ. 118/2007) 

α. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο 

κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία. 

β. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

γ. πλππνβάιιεηαη δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο απηψλ - θαη’ 

άξζξν 8 παξ. 2 πεξ. ζη, ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σα δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, ε πεξηγξαθή ή νη θσηνγξαθίεο 

θαηαηίζεληαη κε ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηελ Τπεξεζία. 

δ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη 

ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 03/02/2012, ώξα 14:00.  

ε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ 

ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

ζη. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. 
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δ. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε «Πξνζθνξά». 

  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

1.3 (άξζξν 12, Π.Γ. 118/2007) Πξνζθνξέο: 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζε δχν αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θέξεη ηηο 

ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2, δ. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια 

ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 

α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». Σα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

β. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

ε. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α, 

Π.Γ. 118/2007 (βιέπε παξ. 9.2, α. ηνπ παξφληνο) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο 

δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 
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ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

1.4 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ (άξζξν 13. Π.Γ. 118/2007): 

α. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ 

ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο 

ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

β. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

γ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ. Μεηά ηε 

ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο, είηε φρη.  

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο. 

1.5 Αληηπξνζθνξέο (άξζξν 14. Π.Γ. 118/2007): 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.  

1.6 ηάδηα δηαδηθαζίαο, ρξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Κξηηήξηα επηινγήο, πξνζφληα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο (άξζξν 5
α
 θαη 6, Π.Γ. 118/2007) : 

Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη κέρξη ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζε ζηάδηα, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, σο θαησηέξσ: 

1.6.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 1.2 θαη 1.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (βιέπε αλαιπηηθά 

παξ. 4 ηνπ παξφληνο). 
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β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο,  

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 

-δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο θαηαζηάζεηο, 

-είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ 

εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο,  

-είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ 

εδ. β ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο,  

-δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο θαηάζηαζε 

iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

δ. Γείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο απηψλ -θαη’ άξζξν 8 παξ. 2 πεξ. 

ζη, ηνπ Π.Γ. 118/2007- ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1.2, πεξ. γ θαη δ ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο (εζσθιείεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Βιέπε παξαθάησ, πεξίπησζε ζη). 

ε. Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαη’ άξζ. 18, Π.Γ. 118/2007. 

(εζσθιείεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Βιέπε παξαθάησ, πεξίπησζε ζη). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά άξζξν 18, Π.Γ. 118/2007, Καηαγσγή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ θαη   

δήισζε ηεο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο: 

-Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 

-Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη 

ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

-Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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-Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 

κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

-Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

-Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ 

πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ, θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα 

πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) κελψλ έσο θαη ηξηψλ (3) 

εηψλ ή νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995.  

-Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995,ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

-Πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ 

εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλν ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, 

κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν 

αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο 

νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

ζη. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δειψζεσλ ηεο άλσ πεξίπησζεο ε θαη ηνπ δείγκαηνο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο απηψλ ηεο σο άλσ πεξίπησζεο δ. 

δ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
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1.6.2 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε  

ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1.6.1 εδ. β iii ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ.6 

ηνπ Π.Γ.118/2007: 

i. α) Τπεχζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

β) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

γ) Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα 

ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ην ππφ πξνκήζεηα 

πιηθφ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ  

ηζνινγηζκψλ ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

δ) Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηα πιηθά, νη πνζφηεηεο, ε αμία, νη εκεξνκελίεο παξαγγειίαο παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο 

παξάδνζεο θαζψο θαη νη παξαιήπηεο (Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαιήπηεο αλήθεη ζην Γεκφζην ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη παξαδφζεηο βεβαηνχληαη απφ απηφλ ή 

εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ δειψλνληαη ππεχζπλα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ii. Σα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. 

δ/ηνο 60/2007 (α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, (β) δσξνδνθία, (γ) απάηε, (δ) 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην σο άλσ άξζξν, 
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γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. 

β. Οη αιινδαπνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 

1.6.2 ηνπ παξφληνο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β, πεξ. ii., ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ 

παξφληνο, αληίζηνηρα. 
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(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1.6.2, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) 

ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο. 

(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά 

ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο 

ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη 

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ 

επηρείξεζεο. 

δ. Οη πλεηαηξηζκνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) 

ηνπ εδ. γ ηεο παξ.1.6.2 ηνπ παξφληνο. 
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(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

1.6.3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο:   

-απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  

   ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1.6.4. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1.6.1 θαη 1.6.2 ηνπ 

παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

1.7 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο 

νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 

επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη 

θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55 

θ.ν.θ.). 

1.8 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνύ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.9 Πξνζθνξά ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ (άξζξν 7, Π.Γ. 118/2007): 

1.9.1 Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 

απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 
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1.9.2 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

1.9.3 ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο 

κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 

ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.  

 

2. Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλσζε ηηκώλ (άξζξν 19, Π.Γ. 118/2007): 

2.1 Ζ επηηξνπή πξνκεζεηψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 1.1 ηνπ παξφληνο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην 

παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

(ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πξνζθέξνληνο) κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά 

θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ 

(δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

2.2 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα,  

2.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ 

δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, επαλαθέξεηαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 2.1 ηνπ παξφληνο. 

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  
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2.4 Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

2.5 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηε δηελέξγεηα  ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ-

δεκνπξαζίαο θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε επηηξνπή 

πξνκεζεηψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 

1.6.2 ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε. Όζνη 

δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1.6.2 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

3. Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ 

                  Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο 

θάησ ησλ 15 εηψλ. 

                  Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο 

ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. 

4. Δγγπήζεηο 

4.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε − κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα 

απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

4.2 Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην  

πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

4.3 Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 
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δ. Σνπο φξνπο φηη: 

Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο. 

ΗΗ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 

απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

εγγχεζεο. 

4.4 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

α. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α. 

β. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 4.3 θαη ηα αθφινπζα: 

Η. Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 

ΗΗ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί 

έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). 

γ. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: 

(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη 

(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

(3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο 

(5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο 

πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ  

απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία 

4.5 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 

β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 4.3 θαη ηα 

αθφινπζα: 
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(Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 

(ΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ ηζρχο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα είλαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 

4.6 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε 

πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν 

ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθψλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

4.7 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

4.8 ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

4.9 Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. 

α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην παξφλ π.δ. 118/2007 πεξηπηψζεηο 

θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. 

γ. Ζ επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή 

ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ 

απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. (άξζξν 25, Π.Γ. 118/2007) 

5. Πξνζθεξόκελε ηηκή (άξζξν 16. Π.Γ. 118/2007) 

5.1 Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. 

5.2 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

5.3 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

 

6. Κξηηήξηα αλάζεζεο − Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ (άξζξν 20. Π.Γ. 118/2007). 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Όηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή: 

Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή. 

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί 

σο απνδεθηέο κε  

βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο 

κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. 

β. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή.  

ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε 

ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 1.6.1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1.6 ηνπ  

παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

γ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

δ. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

7. Υξόλνο παξάδνζεο, παξαιαβή πιηθώλ, ρξόλνο παξαιαβήο πιηθώλ, απόξξηςε ζπκβαηηθώλ 

πιηθώλ-αληηθαηάζηαζε 

7.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεηαη ζηα παξαξηήκαηα Α θαη Γ. 
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7.2 Σν Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ  ζα εθδίδεηαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή), αλεμάξηεηα αλ θάπνηα απφ απηέο ηηο εκέξεο ζπκπίπηεη κε νπνηαδήπνηε αξγία.  

7.3 . Σα πξνο δεκνζίεπζε θείκελα ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ  Δ.Σ.Α.Α.   

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

7.4 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ζην κελ θχιιν ηεο Παξαζθεπήο ηα θείκελα πνπ 

παξέιαβε απφ ηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ  ηνπ Δ.Σ.Α.Α. απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 

ηεο ίδηαο εβδνκάδαο, ζην δε θχιιν ηεο Γεπηέξαο ηα θείκελα πνπ παξέιαβε ηελ Πέκπηε θαη 

Παξαζθεπή ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο. Ζ ζχληαμε ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ πξνο 

δεκνζίεπζε θεηκέλσλ ζα γίλεηαη απφ ην κεηνδφηε  ηππνγξάθν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Σνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ  Δ.Σ.Α.Α. –  θαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ, πξνο 

απνθπγή ηπρφλ παξαιείςεσλ θαη ιαζψλ. 

7.5. Ζ παξαιαβή ησλ πξσηνηχπσλ θεηκέλσλ ζα γίλεηαη απφ ην γξαθείν ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ, κόλν κία θνξά ηελ εκέξα ζηηο 14:00 πεξίπνπ. 

7.6 Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο δεκνζίεπζε θεηκέλσλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο, ηελ πηζαλή απψιεηα ή ηελ κε δεκνζίεπζε ηνπο ζα έρεη 

ε εηαηξεία ε νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ απηά ή έλα εμ απηψλ, ππνρξενχηαη ζε δσξεάλ 

δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ πνπ επαλαθαηαηίζεληαη ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

εάλ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ θαιχπηεη ηηο πξνζεζκίεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ην ηκήκα 

Γ.Γ.Γ. – δηαθνξεηηθά ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκηώζεσο ζηνπο ηξίηνπο πνπ ζα βιαθζνύλ 

από ηε κε δεκνζίεπζε θαη πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε ην πνζό ηεο δεκίαο. 

Ο  Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή δήισζε ηνπ λα ζπκςεθίζεη 

άκεζα θάζε δεκία κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηελ εηαηξεία, εθφζνλ 

απηή επαξθεί, αιιηψο λα επηδηψμεη ηελ πεξαηηέξσ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ. 

7.7 Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο  

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη κέρξη 15% ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα, εθφζνλ 

δελ έγηλε ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ ζην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο (βιέπε άξζξν 10 παξφληνο 

παξαξηήκαηνο). ηελ πεξίπησζε απηή απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ γηα παξάδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ ζε δηάζηεκα φρη ιηγφηεξν ηνπ ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. 

7.8 Ζ παξάδνζε ησλ ηεπρψλ ζα γίλεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ζην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ (σθξάηνπο 53, Αζήλα, 10431), ηελ εκέξα εθδφζεσο ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ. 

7.9 Οιφθιεξε ε πνζφηεηα ησλ ηεπρψλ  πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηα δείγκαηα ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ 
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νπνηαδήπνηε εθηχπσζε, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκίζεη ηηο καθέηεο γηα έγθξηζε  απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ.  

Ο ρξφλνο ειέγρνπ ησλ καθεηψλ ζα είλαη ειάρηζηνο θαη δελ ζα ππνινγίδεηαη σο θαζπζηέξεζε, γηα 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ ηεπρψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ πηζαλνηήησλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαηαιιειφηεηαο ησλ εληχπσλ. 

7.10 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε 

καθξνζθνπηθή εμέηαζε.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο 

απφ ην ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. 

7.11 Μεηά ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθφ 

πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο).  

7.12 Σν ηκήκα Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ έρεη 

ην δηθαίσκα κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ λα δεηάεη 

δηφξζσζε ζε πξσηφηππν θείκελν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ ηππνγξάθν, φηαλ απηφ είλαη 

εθηθηφ θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθ’ φζνλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε ηειηθή δηαδηθαζία 

εθηχπσζεο.  

7.13 Καηά ηελ παξάδνζε ησλ ηεπρψλ απηά ζα είλαη δεκέλα ζε παθέηα ησλ 50 ηεπρψλ πεξίπνπ θαη 

πάλησο φιεο νη ζπζθεπαζίεο ζα πεξηέρνπλ ίζν αξηζκφ ηεπρψλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο Γ.Γ.Γ. 

7.14 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26, 27, 28 θαη 33 ηνπ π.δ. 118/2007. 

 

8. Σξόπνο πιεξσκήο      

8.1 Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

8.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

28 ηνπ π.δ 118/2007. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 



24 

 

8.3 Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζχληαμή ηνπ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, ε αξκφδηα Τπεξεζία, ππνρξενχηαη λα 

δηαβηβάζεη, άκεζα, φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ πιεξσκή ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα έιεγρν.  

8.4 Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη κία (1) θνξά ην κήλα, δει. κεηά ην πέξαο ηεο παξαιαβήο ησλ ηεπρψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κήλα. 

8.5 ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/5.6.2003)  

«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

8.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

 

9. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο     

9.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

9.2 Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο 

έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 

εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε 

απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε 

απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.  

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ 

φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε 

γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.  

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ 

φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 

ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

9.3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

9.4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά 

ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

9.5. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 
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λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη 

ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

9.6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 9.1 θαη 9.2, 

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ  

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη 

κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 

(“παξάβνια απφ θάζε αηηία”). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ. [Ζ παξ.9.6 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.3377/2005 (Α΄ 202)]. (άξζξν 15, Π.Γ. 

118/2007) 

 

10. Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ (άξζξν 21, Π.Γ. 118/2007):   

Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε 

γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ 

ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% 

γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη 100.000 Δπξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ην 

15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο απφ 100.001 Δπξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. 

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ  

ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

β. Δθφζνλ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο. 
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ε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α. θαη β. ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

ζη. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ 

δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ. 

ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

δ. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη 

κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη 

κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. ηνλ επαλαιεπηηθφ 

δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 

 

11. Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε θόξησζε – παξάδνζε (άξζξν 32, Π.Γ. 118/2007) 

11.1 ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί − παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, επηβάιιεηαη, 

εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 1% επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4 κέρξη ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 3% επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ  

ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε 

κέξα. 

γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½ πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

11.2 Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 

εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

11.3 Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, παξέρεηαη  
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ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ εηο βάξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε 

παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή 

ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

11.4 Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε − παξάδνζε 

ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε 

πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν 

πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο − παξάδνζεο. 

11.5 Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή κεηαηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 

ππεξεκεξίαο. 

11.6 Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ 

ην πιεξσηέν ζηνλ πξνκεζεπηή πνζφ, ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

πνζφ. 

11.7 ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια 

ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

12. Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ (άξζξν 34, Π.Γ. 118/2007): 

12.1 Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη 

ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ 

έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα 

ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

12.2 Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 

θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
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12.3 Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ. 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

12.4 Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 

απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

12.5 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

β. Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 

(Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ π.δ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα 

ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, γηα ηα νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 

ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ 
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δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 11 (παξ. 11.2) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

ε. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ 

ίδην. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ 

θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη 

κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

12.6 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε 

φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο 

θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Σα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Σν Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ζα έρεη ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ, κε 

δηαζηάζεηο 0,29 x 0,21, ε δίπισζε ηνπ ζε  ζειίδεο ζα είλαη 16ζέιηδε (4θπιιε εθηχπσζε δηπισκέλε) 

θαη ην δέζηκν ζε ηεχρνο  ζα γίλεηαη κε ζπξξαθή ησλ 16ζέιηδσλ κε ζπξκάηηλεο πξνζδέζεηο (θαξθηά). 

Γελ γίλεηαη δεθηή εθηχπσζε ειεθηξνληθήο κνξθήο ζε θσηνηππίεο δηπιήο φςεσο Α4 ζειίδσλ θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δεζίκαηνο απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελε. Σν δέζηκν γίλεηαη ζε  

4θπιια = 16ζέιηδα κε ηππνγξαθηθά θαξθηά ΜΟΝΟ φπσο ήδε πεξηγξάθεηαη πην 

πάλσ.                                          

2. Ζ εθηχπσζε ηνπ Γειηίνπ ζα γίλεηαη κε ζηνηρεία ησλ 10 ζε δίζηειεο ζειίδεο ησλ 45 ζηίρσλ. Κάζε 

ζηίρνο ζα έρεη 40 γξάκκαηα, ππνινγηδφκελσλ  σο γξακκάησλ θαη ησλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θελψλ 

δηαζηεκάησλ. 

3. Σν ραξηί πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη ιεπθφ, βάξνπο 80 γξακκαξίσλ θαηά η.κ. γξαθήο 

ΑΣΗΝΔ, δείγκα ηνπ νπνίνπ  πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ φζνη ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ. 

4. Σν ινγφηππν ηνπ ηεχρνπο ζα έρεη σο αθνινχζσο: ηελ πξψηε ζειίδα (εμψθπιιν), άλσ αξηζηεξά 

ζα ηππψλεηαη ην ινγφηππν:  

ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.),  

ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ (Σ.Α.Ν.) 

σθξάηνπο 53 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εζσηεξηθή δεχηεξε ζειίδα κε ηελ πξνζζήθε, επηπιένλ, ησλ ζηνηρείσλ: 

Σ.Κ.10431, ΣΖΛ. 2105296195 

5. Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

θάζε ηεχρνπο πξνθαζνξίδεηαη ζε έληεθα «11». Σα πεξηερφκελα ηππψλνληαη πάληα κε θεθαιαίνπο 

ραξαθηήξεο ζην ηέινο θάζε δειηίνπ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έθηαθηε αλαθνίλσζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Γ.Γ. απηή ζα 

ηππψλεηαη ζην ηειεπηαίν εμψθπιιν ηνπ θάζε ηεχρνπο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν απφ ηνπο αξκνδίνπο ζην Γ.Γ.Γ. θαη ζα ζεσξείηαη Β΄ δεκνζίεπζε (ρσξίο πιεξσκή 

ηππνγξαθηθνχ) φπσο νη ήδε ππάξρνπζεο (αλαθνίλσζε ζπλδξνκήο - εμψθπιιν θ.ι.π). 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

 

A. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο………………………………….. 

Πξνο: Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ 

……………………….. 

……………………... 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ……………….. νδφο …………………. 

αξηζκφο ……………… ΣΚ ……………………..,} 

{ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο.............................  αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 

ηεο….……… ….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……………….. ζπλνιηθήο 

αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. } 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά 

γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… 

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμε ηεο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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B. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ 

………………………………. 

…………………………… 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο 

……. Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 

…….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 

Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

 

 

ΟΡΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΟΤ (ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ)  

ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

 

«ΔΚΣΤΠΩΖ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ» 

 

Αλαθεξφκελνη ζην αλσηέξσ έξγν, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ηζρχνπλ νη θάησζη φξνη: 

 

1. Ζ  Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.) απνθιεηζηηθά ζην Internet site (www.cosmo-one.gr) ηεο εηαηξείαο 

cosmoONE Hellas MarketSite (εθεμήο cosmoONE). 

 

2. Όξνη & θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία: 

 

2.1.   Γιώζζα 

 Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί κφλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.(θαη ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 

αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα) 

 

2.2. Νόκηζκα 

 Σν λφκηζκα κε βάζε ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ε Γεκνπξαζία ζα είλαη ην ΔΤΡΩ (€).Οη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα είλαη ηηκέο ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

2.3. Γηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζα είλαη ηξηάληα (30΄) ιεπηά. Δάλ φκσο εληφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξίιεπηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δεκνπξαζίαο ππάξρεη πξνζθνξά 

απνδεθηή απφ ην χζηεκα, ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα παξαηείλεηαη 

απηνκάησο γηα έλα ηξίιεπην. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ αλαλέσζε ησλ παξαηάζεσλ.  

 

2.4. Πνζόηεηα ππό πξνκήζεηα 

 Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

 

2.5. Σύπνο δεκνπξαζίαο θαη Καλόλαο δεκνπξαζίαο 

 Ζ δεκνπξαζία είλαη Αγγιηθνχ κεηνδνηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

http://www.cosmo-one.gr/
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 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο Γεκνπξαζίαο σο απνδεθηέο πξνζθνξέο νξίδνληαη πξνζθνξέο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ηα εμήο δχν θξηηήξηα: 

 Δίλαη ρξνληθά έγθπξεο (δει. επεμεξγάδνληαη απφ ην ζχζηεκα ηεο cosmoONE εληφο ηνπ 

ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο. Ο ρξφλνο κεηξάηαη 

απνθιεηζηηθά θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο πξνζθνξάο ζηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ηεο 

εηαηξείαο cosmoONE θαη φρη απφ ην ρξφλν απνζηνιήο πνπ αλαθέξεηαη σο έλδεημε ζηελ 

νζφλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαζφζνλ κεζνιαβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ κεηαβίβαζε 

ηεο πξνζθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην ζχζηεκα ηεο cosmoONE θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο πξνζθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηεο cosmoONE). 

 Βειηηψλνπλ ηελ ππεξηζρχνπζα πξνζθνξά θαηά αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ  βήκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο.  

 

2.6. Τπεξηζρύνπζα πξνζθνξά 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο Γεκνπξαζίαο σο ππεξηζρχνπζα πξνζθνξά, νξίδεηαη ε πξνζθνξά 

κε ην ρακειφηεξν ηίκεκα. 

 Ζ ππεξηζρχνπζα πξνζθνξά ζην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο, δελ ζπλεπάγεηαη θαη απηφκαηε 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αληίζηνηρν ζπκκεηέρνληα, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε, ε γλψζε θαη ε απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία. 

 

2.7. Σίκεκα εθθίλεζεο 

Ωο ηίκεκα εθθίλεζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή αλά ζειίδα ηνπ δειηίνπ δηθαζηηθψλ 

δεκνζηεχζεσλ φπσο απηή ζα πξνθχςεη κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ.  

Δηδηθά ε πξψηε πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληα ζην ζχζηεκα γίλεηαη απνδερηή εθφζνλ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ηίκεκα εθθίλεζεο. 

 

2.8. Βήκα ηεο δεκνπξαζίαο 

Σν βήκα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη έλα ιεπηφ ηνπ επξψ 

(0,01€). 
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εκεησηένλ, φηη θάζε ζπκκεηέρσλ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξέο αλά ζειίδα. ε φιεο ηηο 

ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

2.9. ρόιηα 

 Οη ζπκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, νχηε 

απηά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 Σν ηίκεκα πνπ ζα πξνζθεξζεί ζηε Γεκνπξαζία δελ ζα ηειεί ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο 

ή πεξηνξηζκνχο. 

 

 

3. Γεκνζηόηεηα ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε δεκνπξαζία. 

 

Βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη αλά πάζα ζηηγκή ζαλ πιεξνθνξία ζηελ νζφλε θάζε 

ζπκκεηέρνληα είλαη: 

- ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο 

- ην ηίκεκα ηεο ππεξηζρχνπζαο πξνζθνξάο  

- ν ρξφλνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

- ε ζεηξά θαηάηαμεο  

 

Σα νλφκαηα θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο δελ είλαη 

δηαζέζηκα ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

3.1 Ηζρύο πξνζθνξώλ 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απνδεθηή κηα πξνζθνξά απφ ην χζηεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αλαθιεζεί. Πξνζθνξέο ζεσξνχληαη έγθπξεο κφλν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 Κάζε λέα πξνζθνξά πνπ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην χζηεκα, αθπξψλεη φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο πξνζθνξέο ηνπ ίδηνπ ζπκκεηέρνληα.  

 

3.2 Υξνλνδηάγξακκα δεκνπξαζίαο 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ζα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο απφ ηελ Cosmo-one θαη ην 

Δ.Σ.Α.Α. γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δεκνπξαζηψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εηθνληθή δεκνπξαζία θαη ηελ θαλνληθή δεκνπξαζία.  
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 Oη εθπξφζσπνη ησλ Οίθσλ ζα παξαιάβνπλ απφ ηελ Cosmo-one, ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(e-mail), ηνπο θσδηθνχο ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία (εηθνληθή θαη θαλνληθή), αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηε θφξκα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, ε νπνία απνηειεί ηελ αίηεζε δεκηνπξγίαο θσδηθψλ, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: 

http://www.cosmo-one.gr/data.htm. 

 

 Πξηλ ηελ θαλνληθή δεκνπξαζία πξνεγείηαη ε εηθνληθή δεκνπξαζία (γηα ην αθξηβέο 

ρξνλνδηάγξακκα ζα ελεκεξσζείηε απφ ηελ cosmoONE θαη ην Δ.Σ.Α.Α. κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

 

 Σνλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν 

ζε εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ εηθνληθή δεκνπξαζία. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο, ε 

cosmoONE θαη ην Δ.Σ.Α.Α. δελ επζχλνληαη γηα ιαλζαζκέλε εθ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

4. Καλόλεο πνπ δηέπνπλ όιεο ηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

cosmoONE. 

 

 Πξηλ ηε δεκνπξαζία 

 

4.1. Τπνδνκή ζπκκεηέρνληνο 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία απαηηείηαη ε αθφινπζε 

ππνδνκή: 

 

4.1.1. Ζ/Τ 

 Ζ/Τ (ηνπιάρηζηνλ Pentium III ζηα 1000 Mhz θαη κλήκε RAM ζηα 512ΜΒ), 

 Λεηηνπξγηθφ Microsoft Windows (2000/XP/Vista/7) θαη πινεγφο Internet Explorer 5.5 ή 

λεφηεξνο, κε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο αζθαιείαο: 

o Security: Medium ή ρακειφηεξε 

o Privacy: Medium ή ρακειφηεξε, 

 

4.1.2. Γίθηπν  

 Ο ζπκκεηέρσλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ ηεο 

cosmoONE, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχλδεζε γηα ην Internet κέζσ παξνρέα (ISP) φπσο γηα 

http://www.cosmo-one.gr/data.htm
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παξάδεηγκα: OTE, Hellas On Line, Forthnet θ.α. (κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 33,6 Kbps γηα ηηο 

dial-up ζπλδέζεηο). 

 Δπίζεο παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνπξαζηψλ ηεο cosmoONE κε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο VPDN ηεο cosmoONE θαη -θαηά 

πξνηίκεζε- κε απεπζείαο (φρη κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ) γξακκή ISDN ή PSTN (απιή 

ηειεθσληθή ζχλδεζε). Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο VPDN παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ cosmoONE 

παλειιαδηθά. Ζ ρξήζε απηήο ηεο ζχλδεζεο πξνηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο 

δηαπηζηψλεη πξφβιεκα επηθνηλσλίαο κε ηελ Τπεξεζία ή δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζχλδεζε 

Internet. 

 Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail account), 

δηακέζσ θάπνηνπ παξνρέα Internet (ISP). 

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη νκαιήο παξαθνινχζεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο δελ 

επηηξέπεηαη ε πνιιαπιή (πέξαλ ηεο κίαο) ηαπηφρξνλε είζνδνο (multiple logins) ζηελ εθαξκνγή, 

είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ δηαθνξεηηθφ ππνινγηζηή. 

 

4.2.   Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη νδεγίεο ζχλδεζεο κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ. Οη ηξφπνη εθπαίδεπζεο ηεο cosmoONE 

είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζιεθηξνληθή Δθαξκνγή Δθκάζεζεο (e-Learning) 

 Σειεθσληθή Δθπαίδεπζε 

 Φπζηθή Δθπαίδεπζε 

 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη κία θπζηθή ή ηειεθσληθή 

εθπαίδεπζε ελψ απηή είλαη δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηφηε ε εθπαίδεπζε απηή είλαη 

ρξεψζηκε. Ζ θπζηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο cosmoONE (ή ηνπ Γεκνπξαηνχληνο), ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ απφ έκπεηξα ζηειέρε ηεο cosmoONE.  

Ζ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ Help-desk ηεο cosmoONE είλαη δηαζέζηκε γηα δηεπθξηλίζεηο θαη απνξίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ. 

Ζ cosmoONE έρεη θξνληίζεη ψζηε αλάινγα κε ηνλ επηιεγκέλν ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ, λα 

είλαη δηαζέζηκν ζε απηνχο ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (εγρεηξίδην ρξήζεο). 

 

4.3. Δηθνληθή Γεκνπξαζία 

ηελ εηθνληθή Γεκνπξαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ειέγμνπλ: 
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 ηελ πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ VPDN (πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ cosmoONE) θαη ηνπ 

δηθνχ ηνπο δηθηχνπ, ζην ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ απφ κία ή/θαη 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπο,  

 λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα αλαθέξνπλ ζηελ cosmoONE  πξνο 

επίιπζε πξηλ ηελ θαλνληθή δεκνπξαζία, 

 λα δηαπηζηψζνπλ φηη έρνπλ εηνηκφηεηα πνιιαπιψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηαζχλδεζεο 

θαη φηη νη ξπζκίζεηο ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δεκνπξαζίαο ψζηε λα κελ έρνπλ εξσηήκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο δεκνπξαζίαο θιπ.   

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηθνληθή Γεκνπξαζία είλαη επηβεβιεκέλε θαη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο 

απφ φινπο ηνπο Κσδηθνχο Πξφζβαζεο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαλνληθή 

Γεκνπξαζία. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχληαη φηη είλαη πιήξσο θαηαηνπηζκέλνη γηα ην χζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα γίλεη απφ ηελ cosmoONE θαη ηελ εηθνληθή 

Γεκνπξαζία ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ.  

Σν Δ.Σ.Α.Α. θαη ε cosmoONE δελ ζα επζχλνληαη γηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο. 

 

 Καηά  ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

 

 

4.4. Απνδεθηέο πξνζθνξέο 

Ζ πξνζθνξά ελφο ζπκκεηέρνληα γίλεηαη δεθηή απφ ην ζχζηεκα κφλν φηαλ ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα νη 

δχν παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:   

 

4.4.1. Δπεμεξγάδεηαη από ην ζύζηεκα ηεο cosmoONE εληόο ηζρύνληνο ρξόλνπ (ρξνληθά 

έγθπξε) 

Ειδικόηεπα 

 Ζ πξνζθνξά ζεσξείηαη φηη είλαη ρξνληθά έγθπξε θαη ππνβάιιεηαη ζην ζχζηεκα 

δεκνπξαζηψλ, φηαλ επεμεξγάδεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο cosmoONE θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο, ηνπ ρξφλνπ κεηξνχκελνπ απνθιεηζηηθά θαηά 

ηελ έλαξμε επεμεξγαζίαο ηεο απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο cosmoONE,  θαη φρη ηνπ 

ρξφλνπ κεηξνχκελνπ απφ ην ρξφλν άθημεο ηεο πξνζθνξάο ζηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα, κεδέ 



40 

 

ηνπ ρξφλνπ κεηξνχκελνπ απφ ην ρξφλν απνζηνιήο πνπ αλαθέξεηαη σο έλδεημε ζηελ νζφλε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Ο ρξφλνο επεμεξγαζίαο έπεηαη ηνπ ρξφλνπ άθημεο ηεο πξνζθνξάο, θαη ν 

ρξφλνο άθημεο ηεο πξνζθνξάο έπεηαη ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, θαζφζνλ 

κεζνιαβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζην ζχζηεκα ηεο cosmoONE θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ έλαξμε 

επεμεξγαζίαο ηεο πξνζθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηεο cosmoONE.  

 ε πεξίπησζε πνπ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά πεξηιακβάλεη πάλσ απφ κία πξνζθνξέο ηηκψλ, 

ηφηε δελ πθίζηαηαη κνλαδηθφο ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, αιιά θάζε 

ηηκή πνπ ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο πξνζθνξάο έρεη σο ηζρχνληα ρξφλν αλαθνξάο, ηνλ ρξφλν 

επεμεξγαζίαο ηεο ηηκήο απηήο μερσξηζηά. 

 Κάζε ρξνληθά έγθπξε πξνζθνξά ζεσξείηαη φηη ππεβιήζε θαη γίλεηαη δεθηή ή απνξξίπηεηαη 

αλάινγα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα. 

 

4.4.2. Δίλαη ζύκθσλε κε ηνλ θαλόλα ηεο εθάζηνηε δεκνπξαζίαο  

 Κάζε δεκνπξαζία κπνξεί λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ηχπν. 

 Κάζε ηχπνο έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο (ρακειφηεξε ηηκή, ζπλδπαζκφο ηηκήο θαη 

πνζφηεηαο, ζπλδπαζκφο ηηκήο θαη ρξφλνπ ππνβνιήο θιπ.). 

 Ο ηχπνο θαη ν θαλφλαο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θάζε δεκνπξαζίαο φπσο αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.5.  

Κάζε θνξά πνπ κία πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα, επηζηξέθεηαη κηα έλδεημε (κήλπκα) 

ζηελ νζφλε ηνπ ζπκκεηέρνληα, γηα ηνλ εάλ έρεη γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ ή φρη. Πξνζθνξά 

πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5 δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ 

ην χζηεκα θαη ζεσξείηαη σο κε γελφκελε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

δεκνπξαζίαο.  

 

4.4.3. Βιάβεο θαη ηερληθά πξνβιήκαηα 

Ζ cosmoONE έρεη ιάβεη φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο δεκνπξαζίαο.  

ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα.   

 

4.4.4. Σερληθό πξόβιεκα ηεο cosmoONE  

 ε πεξίπησζε χπαξμεο ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 

δίθηπν VPDN, ππνδνκή ηεο cosmoONE) θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γεκνπξαζίαο, ηo Δ.Σ.Α.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο δεκνπξαζίαο 
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θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο, κεηά ηελ άξζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνπ ρξφλνπ ηεο Γεκνπξαζίαο 

παξαηεηλνκέλνπ αληίζηνηρα (θαη’ ειάρηζηνλ ηξία ιεπηά), κεηά ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα γίλεη απφ ηo Δ.Σ.Α.Α. ή θαη ηελ cosmoONE. 

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηερληθφ πξφβιεκα δελ δχλαηαη λα απνθαηαζηαζεί, ηo 

Δ.Σ.Α.Α. ή ε cosmoONE ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ χπαξμε πξνβιήκαηνο θαη 

ε Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία αθπξψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ηo Δ.Σ.Α.Α. ζα γλσζηνπνηήζεη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κέζσ fax 

ε/θαη e-mail. 

 

4.4.5. Σερληθό πξόβιεκα ζπκκεηέρνληνο 

 ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηεο ππνδνκήο (ζχλδεζε Internet, βιάβε Ζ/Τ, πηψζε ηάζεσο 

θιπ) ελφο ζπκκεηέρνληα, απηφο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γεκνπξαζία κε 

ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πξφζβαζεο (νη νπνίνη είηε παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ 

cosmoONE (VPDN), είηε είλαη επηινγήο θαη επζχλεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ), φπσο έρεη 

ελεκεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ cosmoONE), 

φπσο έρεη ελεκεξσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρεη δνθηκάζεη θαηά ηελ 

εηθνληθή δεκνπξαζία (δεχηεξν account VPDN, αλεμάξηεηε ζχλδεζε ζην Internet, άιιν Ζ/Τ 

θ.ι.π.). 

 Ζ δεκνπξαζία δε δηαθόπηεηαη γηα ιόγνπο πξνβιήκαηνο ππνδνκήο ζπκκεηέρνληα ή 

αδπλακίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληα. 

 

  

4.4.6. Δγγπήζεηο 

 Ζ cosmoONE θαη ην Δ.Σ.Α.Α. δελ επζχλνληαη θαη δελ παξέρνπλ νπνηαδήπνηε εγγχεζε 

έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε πξφζβαζε, ε ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην χζηεκα 

ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ ζα είλαη απξφζθνπηε, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ δφινπ θαη 

βαξηάο ακέιεηαο.   

 Δπίζεο, ε cosmoONE θαη ην Δ.Σ.Α.Α. δελ επζχλνληαη γηα ηελ κε παξνρή ή ηελ πιεκκειή 

παξνρή ηεο Τπεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε ή ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ 

ηελ ζθαίξα ειέγρνπ ηεο (γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο). 

 

Απνδνρή όξσλ 

Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία απνδέρνληαη ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαζψο θαη απηνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζην site ηεο 

cosmoONE. 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

       ηελ Αζήλα ζήκεξα ………….., εκέξα …………..κεηαμχ: 

Α) Σνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ», ην νπνίν ζπλνπηηθά 

ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα σο «Δξγνδφηεο», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ 

νδφ………………………, ν πξψηνο ζπκβαιιφκελνο, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θ. Εαθεηξφπνπιν Αξγχξην θαη 

Β) ηεο επηρείξεζεο………………….. πνπ ζπλνπηηθά ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα σο «Αλάδνρνο», 

πνπ εδξεχεη………………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ………………πνπ γελλήζεθε ζην 

…………………θαη θαηνηθεί ζην…………….., θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζκ.………… ..Α.Γ.Σ. ηνπ Α.Σ. 

…………………θαη Α.Φ.Μ………………, Γ.Ο.Τ……………., ζχκθσλα κε ην απφ………… 

….Φ.Δ.Κ………… ………..θαη νξίζηεθε λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. ……………… 

….απφθαζε Γ.., ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο, πξνο ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ζπκθψλεζαλ θαη 

έθαλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

1. Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ κε ηελ ππ’ κε αξηζκ. 2/2012 δηαθήξπμε ηνπ, 

πξνθήξπμε δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εθηχπσζε ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ γηα 

ην δηάζηεκα  …/……/2012 - ……/……/2013, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο 

αλσηέξσ αλαθεξνκέλεο δηαθήξπμεο. 

 2. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πνπ ζπζηάζεθε λφκηκα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 136/30-06-2011 ζέκα 19
ν
  ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α., δηελήξγεζε ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ κε ηελ παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

απνζθξάγηζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζηηο 06/02/2012 ε Δπηηξνπή απηή πξφηεηλε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ απηνχ ζηελ δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ……………………….., ε νπνία δηα ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο κε ηελ απφ……………… .έγγξαθε πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε γηα 

ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ, πξνζέθεξε ηελ ηηκή…………………………. γηα θάζε ζειίδα Α΄ 

Γεκνζίεπζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη 

θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη έμνδα. Ζ εθηχπσζε θαη πξνκήζεηα ηεο Β΄ Γεκνζίεπζεο ζα γίλεηαη 

δσξεάλ. Γεχηεξε δεκνζίεπζε ζεσξείηαη θάζε αλαδεκνζίεπζε θεηκέλνπ ιφγσ ηππνγξαθηθνχ ιάζνπο 

θαη ν ηππνγξαθηθφο ρψξνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηα πξνο δεκνζίεπζε θείκελα (εμψθπιιν, 

νπηζζφθπιιν, ζηνηρεία εθδφηε θαη ηππνγξάθνπ, δει. 1 & 3/10 ζειίδαο θαη θάζε θελφ). 
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3. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. κε ηελ ππ’ αξηζ…………………… απφθαζε ηνπ επηθχξσζε ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελν ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη 

θαηαθχξσζε ηνχηνλ ζηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ   αληί ηνπ πνζνχ………………………… γηα 

θάζε ζειίδα Α΄ Γεκνζίεπζεο, πιένλ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α., κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο Αλαδφρνπ έρεη δεζκεπηεί πίζησζε 

πνζνχ 202.350,00 € κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7/02-01-2012 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 7 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-ΣΑΝ. 

4. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ …………………. αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

επηρείξεζε……………………….., φπσο εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ 

πξνκήζεηα θαη εθηχπσζε ηνπ εθδηδφκελνπ απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ Γειηίνπ 

Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 11 ηνπ Ν.Γ. 4114/60 γηα έλα έηνο, ήηνη απφ 

…./…/2012 - …/…./2013. Ζκεξνκελία πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ Γ.Γ.Γ. …./…./2012 κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα ηηκή……………………………… ..γηα θάζε ζειίδα Α΄ Γεκνζίεπζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.. (ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ 

ηξίησλ θαη έμνδα. Ζ εθηχπσζε θαη πξνκήζεηα ηεο Β΄ Γεκνζίεπζεο ζα γίλεηαη δσξεάλ) θαη κε ηνπο 

ινηπνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ δηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο. Ζ αλάδνρνο είλαη ππφρξεε 

έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. –  Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο λα εθηππψζεη ην Γ.Γ.Γ., εθ’ φζνλ ηεο δεηεζεί απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ, κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

5. Ζ εθηχπσζε ηνπ δειηίνπ ζα γίλεηαη κε ζηνηρεία ησλ 10, ζε δίζηειεο ζειίδεο ησλ 45 ζηίρσλ. Κάζε 

ζηίρνο ζα έρεη 40 γξάκκαηα, ππνινγηδφκελσλ σο γξακκάησλ θαη ησλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θελψλ 

δηαζηεκάησλ. Σα πεξηερόκελα ηππώλνληαη πάληα κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο ζην ηέινο θάζε 

δειηίνπ, κε ζηνηρεία πάληα ησλ 11 (γξακκαηνζεηξά). Σν ηκήκα Γ.Γ.Γ. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ έρεη ην δηθαίσκα, κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, λα δεηάεη δηφξζσζε ζε 

πξσηφηππν θείκελν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ ηππνγξάθν, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθφζνλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε ηειηθή δηαδηθαζία εθηχπσζεο, γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έθηαθηε αλαθνίλσζε 

ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Γ.Γ. απηή ζα ηππψλεηαη ζην ηειεπηαίν εμψθπιιν ηνπ θάζε ηεχρνπο 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνπο αξκφδηνπο ζην Γ.Γ.Γ. θαη ζα ζεσξείηαη 
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Β΄ δεκνζίεπζε (ρσξίο πιεξσκή ηππνγξαθηθνχ), φπσο νη ήδε ππάξρνπζεο (αλαθνίλσζε ζπλδξνκήο- 

εμψθπιιν θ.ι.π.). 

6. Σα πξνο δεκνζίεπζε θείκελα ζα παξαδίδνληαη απφ ην γξαθείν ηνπ Γ.Γ.Γ. ζην θαηάζηεκα ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, κφλν κία θνξά ηελ εκέξα ζηηο 14:00 πεξίπνπ ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε 

……………………………………………….κε ππνγξαθή παξαιαβήο ζην αληίζηνηρν βηβιίν ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ θαη αξηζκεκέλα ηα θείκελα. Ζ αλάδνρνο επηρείξεζε νθείιεη 

λα θαηαρσξίζεη ζην κελ θχιιν ηεο Παξαζθεπήο ηα θείκελα πνπ παξέιαβε απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – 

Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ απφ ηε Γεπηέξα  κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε ηεο ίδηαο εβδνκάδαο, ζην δε 

θχιιν ηεο Γεπηέξαο ηα θείκελα πνπ παξέιαβε ηελ Πέκπηε θαη Παξαζθεπή ηεο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο. Ζ έθδνζε ηνπ δειηίνπ γίλεηαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα: Γεπηέξα θαη 

Παξαζθεπή, αλεμάξηεηα αλ θάπνηα απφ απηέο ηηο κέξεο ζπκπίπηεη κε νπνηαδήπνηε αξγία. 

Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή θεηκέλνπ πξνο δεκνζίεπζε ζην Γ.Γ.Γ. απφ ηξίηνπο. ην Γ.Γ.Γ. 

δεκνζηεχνληαη φζα θείκελα παξεδφζεζαλ απφ ην νηθείν γξαθείν ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ. Σα πξνο παξάδνζε ηεχρε ζα είλαη δεκέλα ζε παθέηα ησλ 50 πεξίπνπ ηεπρψλ πεξίπνπ θαη 

πάλησο φιεο νη ζπζθεπαζίεο ζα πεξηέρνπλ ίζν αξηζκφ ηεπρψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο Γ.Γ.Γ. 

7. Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ζην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ θαη ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ Γ.Γ.Γ. (Νν 100) νξίδεηαη απζηεξά ε 8.00 π.κ. ώξα ηεο 

εκέξαο εθδόζεσο απηνύ, δειαδή ηηο εκέξεο Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή θάζε εβδνκάδαο πνπ 

εθδίδεηαη ην Γ.Γ.Γ. θαη ζα ζπλνδεύεηαη πάληα από ηα πξσηόηππα θείκελα θαη ηα ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά (δειηίν απνζηνιήο) ζηνλ ίδην ρξόλν πνπ παξαδίδνληαη ηα ηεύρε. 

8. Ζ αλάδνρνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θεξχζζεηαη έθπησηε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

παξαδψζεη ζην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ  ην Γειηίν, κε ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο ηνπ, 

κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε δηαθήξπμε θαη ην παξφλ. Καηά ηα ινηπά 

ηζρχνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12, παξάξηεκα Β΄ ηεο…………………… δηαθήξπμεο. 

9. Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ, ε νπνία ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ παξαιαβήο γηα ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ησλ 

παξαδνζέλησλ ηεπρψλ. Αλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ παξαδνζέλησλ ηεπρψλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα δείγκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα ηα απνξξίςεη.  

10. Ζ αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηχπσζε ηνπ Γειηίνπ επζχλεηαη αηνκηθά γηα θάζε δεκία, 

ζεηηθή ή απνζεηηθή, ε νπνία ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη ζε βάξνο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο 



45 

 

Ννκηθψλ απφ ηππνγξαθηθφ ιάζνο ή απφ ιαλζαζκέλε δεκνζίεπζε ή αηαμία ζην δεκνζηεπκέλν 

θείκελν απφ δηθή ηεο ακέιεηα ή ακέιεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο ή απφ ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ 

Γειηίνπ ζην Δ.Σ.Α.Α. –  Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ. Αλ απφ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο αηαμίεο ή 

παξαιείςεηο ή ηππνγξαθηθά ιάζε δεκησζνχλ ηξίηνη νη νπνίνη ζα δηθαησζνχλ απνδεκίσζεο απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, ππνρξενχηαη ε αλάδνρνο ζηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 

ηέηνηαο απνδεκίσζεο θαζψο θαη πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε ην πνζφ ηεο δεκίαο, ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο 

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή δήισζή ηνπ λα ζπκςεθίζεη θάζε δεκία κε ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηελ αλάδνρν, ζε πεξίπησζε πνπ απηή επαξθεί, 

αιιηψο λα επηδηψμεη θαη πεξαηηέξσ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

11. Ζ δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάξηεκα Β, ηεο………… 

………….δηαθήξπμεο, δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ…… 

……………………….εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πνζνχ…………………………………….. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

δει. ηζρχεη κέρξηο επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα θαη ζα επηζηξαθεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία κεηά ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ απφ ηελ 

πξνκεζεχηξηα. 

12. Ζ πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εθηππσζέλησλ ηεπρψλ θάζε εβδνκάδαο θαη ηελ ζπκβαηηθή αμία απηψλ, 

αθνχ θνζηνινγεζνχλ απφ αξκφδην γξαθείν ηνπ Γ.Γ.Γ. θαη επηζηξαθνχλ ζην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο 

Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηα θείκελα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά : α) ηηκνιφγην ηεο αλαδφρνπ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ», β) 

εμνθιεηηθή απφδεημε ηεο αλαδφρνπ αλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ», γ) 

δειηίν απνζηνιήο ησλ ηππσζέλησλ ηεπρψλ ηνπ Γ.Γ.Γ., δ) θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ 

δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, ε) ε πιεξσκή ζα γίλεηαη 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο, εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ πνπ ειέγρεη ηηο δαπάλεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ. 

13. Αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ απνηεινχλ: α) ε κε εκεξνκελία 12/01/2012 

θαη κε αξηζκφ 2/2012 δηαθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, β) ε απφ……… 

…………………….έγγξαθε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηεο δεχηεξεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

θαη γ) ε ππ’ αξηζκ………………… ………απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ηα νπνία, απνηεινχλ 

εληαίν ζχλνιν κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
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14. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε 

έγγξαθε ζπκθσλία, απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, αθφκε δε θαη ηνπ φξθνπ. Γηα 

θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα αλέθππηε, θαηά ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο 

αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.   

15. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ζπληάρζεθε ζε ηξία αληίγξαθα θαη αθνχ αλαγλψζηεθε θαη θαηαλνήζεθε 

πιήξσο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη απφ ηα δχν κέξε, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ν 

θαζέλαο απφ απηνχο έιαβε απφ έλα αληίγξαθν. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

             

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Σ.Α.Α.                                               ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

 

 


