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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο  5/2012  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ. 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -                            
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ              ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα Δ.Σ. 
09/03/2012 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          12.00  

    
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Έως 60.000 € πλέον ΦΠΑ  Χαμηλότερη τιμή 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
 
1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/01-02-1995 τ. A’)  ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων'', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999                                            
(Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τ. Α') «Ενιαίος   Φορέας   Ελέγχου   Τροφίμων,   άλλες   ρυθμίσεις
 θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

2. Του Π.Δ.  118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 τ. A’) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

3. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007 τ. Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία   
2005/51/ΕΚ   της   Επιτροπής   και   την   Οδηγία   2005/75/ΕΚ   του   Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
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4. Του Π.Δ.113/2010 (Φ.Ε.Κ.194/22-11-2010 τ. A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

5. Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ.1686/23-08.2007 τ. Β’) της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών. 

6. Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ.1291/11-08-2010 τ. Β’) του 
Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» . 

7. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/05-06-2003 τ. Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/13-07-2010 τ. Α’) «ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

9. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/17-08-2010 τ. Α’) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
 
10. Την απόφαση επί του 19ου θέματος της 136ης/30-06-2011 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 

11. Την απόφαση επί του 21ου θέματος της 141ης/04-08-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την ανάθεση σε τρίτους εργασιών  data entry.  

12. Την απόφαση με αριθμό 20279/446/Φ10060/27-09-2011 της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών 
Εφαρμογών-Τμήμα Β, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

13. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 9089/01-02-2012 και Α.Δ.Α:ΒΟΖΦΟΡΕ1-
ΝΦΑ για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. έτους 2012, ποσού 
έως 60.000,00 ευρώ για τη  δαπάνη  <<Λοιπές αμοιβές Ν.Π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κ.Σ.», 
που καταχωρήθηκε με α/α 118 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 
Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 

14. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων 
του Ν. 2286/1995. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη  

χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: 
 
  «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ 
ΤΟΥ ΦΠΑ». 
 
 



 
3 

1.  ΕΙΔΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Πρόκειται για έργο καταχώρησης στοιχείων (data entry), που αφορούν τα Τμήματα Ασφάλισης 

και Διαδοχικής Ασφάλισης, στα μηχανογραφικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. με 
διάρκεια έξι (6) μήνες. 

Οι απαιτήσεις  του έργου  περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης αυτής. 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

Πρόχειρων Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. που ορίστηκε με την απόφαση επί του 19ου θέματος της 
136ης/30-06-2011 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός 
Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του Δ.Σ. στις 09/03/2012, ημέρα Παρασκευή             
και ώρα 12.00.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ, 
πλέον του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 
απαιτούνται και βαρύνουν μόνο τον προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α.  
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο και θα επιδίδονται στην επιτροπή την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, 
πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά. 

Οι προσφορές, μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη (ώρες γραφείου), της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι την 08/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού αυτού, στις 09/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στον  τόπο διενέργειας 
του διαγωνισμού αυτού, όπου δικαιούται να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του κάθε 
συμμετέχοντος. 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. 
• Ο αριθμός της διακήρυξης. 
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
2. Σφραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντος (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Η οικονομική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη και θα έχει συνταχθεί στην 
Ελληνική Γλώσσα. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.                           
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας και 
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αξιολόγησης του διαγωνισμού, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχούσα 
διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της πιο 
πάνω επιτροπής. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους 
όρους της διακήρυξης. 

• Προσφορά για μέρος της ανάθεσης του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται 
επίσης ως απαράδεκτη. 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους.  

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
5.1 Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν: 

Α.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Β.   Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.Δ 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/07 τ. Α’), ανάλογα με 
την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο κάθε συμμετέχων και συγκεκριμένα: 
- Φυσικά πρόσωπα - Έλληνες πολίτες: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   
- Φυσικά πρόσωπα - αλλοδαποί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 
- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 
- Συνεταιρισμοί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 
- Ενώσεις προμηθευτών: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 
 
Γ. Εφόσον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος με αντιπρόσωπο, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησής τους. 

 
5.2 Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν με την 

προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφιο β. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 
υποχρεωμένος εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, με βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο όλα τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου Β, του άρθρου 5.1 της διακήρυξης αυτής, προκειμένου 
να ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και στη συνέχεια 
να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στο μειοδότη.   

 
5.3 Η μη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά λόγο 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  
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5.4 Για τις ενώσεις  προμηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα  στο  
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.  
 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
• Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ΕΥΡΩ ανά χιλιάδα πληκτρισμών και θα 

αφορά στο σύνολο του έργου, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α, της παρούσας 
διακήρυξης. 

• Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα ή που δίνουν τιμή με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•  Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα 
αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το έργο, αλλιώς θα θεωρηθεί 
ότι περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

• Στην  προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και ο αριθμός του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί στο έργο.  

• Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι της πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

• Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογιστούν στο καθαρό προ ΦΠΑ  
ποσό των τιμολογίων Π.Υ. που θα εκδοθούν, με ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσημο 
στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8%, στο προ 
ΦΠΑ  ποσό των τιμολογίων Π.Υ. που θα εκδοθούν. 

 
 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 
Καταρχήν, αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και 

μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, μονογράφει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο 
εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα 
ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις 09/03/2012 
ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών 
όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

 
 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της  χαμηλότερης τιμής και για το 
λόγο αυτό, λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού αυτού και αφορά το συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων, των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, για τη διενέργεια και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αυτού. 
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Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής. 

Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών για κατακύρωση του 
διαγωνισμού στο μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας 
διακήρυξης, σε ότι αφορά τα ζητούμενα δικαιολογητικά.   

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο μπορεί επίσης να 
ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άποψή του η τιμή που επιτεύχθηκε είναι 
ασύμφορη για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 
 
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
9.1 Η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου, 

θα ανακοινωθεί εγγράφως με απόδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, να 
προσέλθει με επιφύλαξη της προϋπόθεσης του άρθρου 5.2 της παρούσας διακήρυξης, μέσα σε 10 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 10% της συμβατικής 
αξίας του έργου χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του 
υπογράφοντος τη σύμβαση. 

 
9.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης 

του έργου, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 
 
9.3  Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει στην προθεσμία που 

τάχθηκε πιο πάνω, να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α.   

 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου, προς 
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

• Την ημερομηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.) 
• Τον αριθμό της εγγύησης. 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του Αναδόχου, υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 
• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης: “Εισαγωγή στοιχείων (data entry) στο 

πληροφοριακό σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.”.  
• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (πλέον δύο μηνών του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης του έργου).  
Τους όρους ότι: 
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
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χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει 
να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης . 

 
 
10.1   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

 Ο  Ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ.  Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, δύο (2) μήνες μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και μετά από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 
 
11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

11.1  Ο Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται πιο πάνω, να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. 

 
11.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις 
του ή παραβεί τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης. 

 
11.3 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω  κυρώσεις :  
 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους 

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία σε βάρος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ. 
118/07. 

 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου 

τομέα.  
 
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου 

Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση των όρων ή των προδιαγραφών, της κατακύρωσης της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  
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12. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ, σε τρείς ισόποσες και ισαπέχουσες 

χρονικά καταβλητέες δόσεις, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β’, άρθρο 2, της παρούσας 
διακήρυξης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή κάθε φάσης εκτέλεσης του έργου  
από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή παραλαβής, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’ παρ. 2.3 της 
παρούσας διακήρυξης και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τον Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Ο δικαιούχος θα υπόκειται σε κρατήσεις 3% στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων Π.Υ. 
που θα εκδώσει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 2,4 % επί του 3% ή ενδεχομένως και σε άλλες, 
εάν αυτές θεσμοθετηθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων Π.Υ. 
που θα εκδοθούν. 

• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   
   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει μεταξύ των 

συμβαλλομένων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη σύμβαση ανάθεσης του έργου, θα 
γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης.  

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με 
προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 
 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι όροι της διακήρυξης αυτής, καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο, 

είναι ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που 
υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης και την 
έκπτωση του Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου, με απλή εξώδικη δήλωση, που θα 
του κοινοποιηθεί νόμιμα. 

 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 
 
Α) Την περιγραφή του έργου και των ζητούμενων υπηρεσιών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γ) Τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα : 

 



 
9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ « ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ » 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  « ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 
 
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται ως εξής:  
 
α) Για τεχνικά θέματα που αφορούν το υπό εκτέλεση έργο: κ. Νικολαΐδης Ηλ., τηλ. 2103740403 - 
(fax): 2103740319 - Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 105 61 -                       
Αθήνα,  3ος όροφος.       
 
β)  Για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης: κ. Κωνσταντάρας Σπ., 
τηλ. 2103740223   (fax): 2103740319 - Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4, 
Τ.Κ. 105 61 – Αθήνα, 2ος όροφος. 
 
γ)  Για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις τμήματος Ασφάλισης: κ. Στεβή Μαρία, τηλ. 2103740132   
(fax): 2103740319 - Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 105 61 – 
Αθήνα, 2ος όροφος. 
 
δ)  Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού: κ. Πολίτη Β., τηλ. 2105217312 - (fax): 
2105217315 - Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Αθήνα, Τ.Κ. 104 33 – Αθήνα, 1ος όροφος.  
 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού αυτού, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. www.tsmede.eu και στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr, ενώ περίληψη 
της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος «διαύγεια» με  
Α.Δ.Α. : ΒΟΖΦΟΡΕ1-ΝΦΑ. 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 
 

         ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.tsmede.eu/�
http://www.etaa.gr/�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
1. Αντικείμενο έργου 
 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η καταχώρηση στοιχείων (data entry) στα μηχανογραφικά 

συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ομάδα έργου, η οποία θα έχει την υποχρέωση να 

καταχωρήσει έως και 10.392.500 πληκτρισμούς παραστατικών, που θα προσκομίσουν οι 
προϊστάμενοι των παρακάτω τμημάτων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
- Τμήμα ασφάλισης:  

 
Καταχώρηση στο μητρώο εγγραφών των αιτήσεων που προσκομίζουν οι νέοι ασφαλισμένοι, 

προκειμένου να εγγραφούν στους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και των 
αιτήσεων για τη διαγραφή τους από την Ειδική Προσαύξηση.  

Ο εκτιμώμενος προς καταχώρηση όγκος ανέρχεται σε 2.500 αιτήσεις με υπολογιζόμενο πλήθος 
πληκτρισμών ανά αίτηση 983 χαρακτήρες (συνολικά 2.457.500 πληκτρισμοί),  ενώ η καταχώρηση 
θα πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

Ενδεικτικά, τα προς καταχώρηση στοιχεία είναι: αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης,  
ημερομηνία της αίτησης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνα επικοινωνίας, email, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ.  (Παράρτημα Γ΄). 

 
- Τμήμα διαδοχικής ασφάλισης:  

 
Καταχώρηση των αιτήσεων εξαιρέσεων, των αιτήσεων επανόδων λόγω ασφάλισης σε χώρα της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των κοινοτικών εντύπων Α1. 
Η καταχώρηση θα πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών & 

Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ενώ το εκτιμώμενο πλήθος πληκτρισμών ανά αίτηση είναι 1.058 χαρακτήρες & 
οι προς διεκπεραίωση αιτήσεις ανέρχονται σε 7.500 (συνολικά 7.935.000 πληκτρισμοί) (Παράρτημα 
Γ΄). 

 
 
2. Υλοποίηση Έργου 

 
2.1 Καθορισμός Ρόλων  

 
Για την ορθή υλοποίηση του έργου, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός αρμόδιων στελεχών 

των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για την κάλυψη των παρακάτω ρόλων: 
 

1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., ο 
οποίος θα είναι αρμόδιος για τη συνολική εποπτεία της εκτέλεσης του έργου. 
 

2. Υπεύθυνος Μηχανογράφησης από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., ο 
οποίος θα είναι αρμόδιος για την εξαγωγή των αναφορών παραγωγικότητας, από τα συστήματα 
στα οποία θα διενεργείται η καταχώρηση, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων από την 
εισαγωγή των στοιχείων στα μηχανογραφικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. 
 

3.  Υπεύθυνος Εγγράφων (ένα στέλεχος ανά εμπλεκόμενο τμήμα των Τομέων Μηχανικών 
& Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.), ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ημερήσια παράδοση / παραλαβή των 
εγγράφων του αντίστοιχου τμήματος. 

 
Σύνολο τέσσερα (4) άτομα, εκ των οποίων τα τρία (3) θα αποτελούν και την επιτροπή 

παραλαβής του έργου αυτού. 
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Αντίστοιχα, θα οριστούν από τον Ανάδοχο: 
 

1. Υπεύθυνος Αναδόχου για τη Διαχείριση του Έργου.  

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξυπηρετήσει με αρτιότητα τη διαχείριση του έργου που καλείται 
να υλοποιήσει, θα ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου (Project Manager). 

Βασική αρμοδιότητα αυτού, θα είναι η άμεση συνεργασία με το αντίστοιχο στέλεχος των Τομέων 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

2. Προϊστάμενος Ομάδας έργου & Ομάδα έργου του Αναδόχου, 

 όπως περιγράφονται στη συνέχεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ.3.1 & 3.2).  

 

2.2. Διαδικασία Υλοποίησης  
 

 
Έγγραφα προς επεξεργασία 

 Ο υπεύθυνος εγγράφων του κάθε εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α. θα παραδίδει ημερησίως τα προς καταχώρηση έγγραφα στην αντίστοιχη ομάδα έργου 
του Αναδόχου. 

 Ο προϊστάμενος της ομάδας έργου του Αναδόχου, θα παραλαμβάνει τα προς καταχώρηση 
έγγραφα.  

 

 
Καταχώρηση εγγράφων  

Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα προβαίνει στην καταχώρηση των αντίστοιχων στοιχείων. 
 

 
Ολοκλήρωση καταχώρησης εγγράφων  

Ο προϊστάμενος της ομάδας έργου του Αναδόχου, θα ενημερώνει τον υπεύθυνο 
μηχανογράφησης των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 

Ο υπεύθυνος μηχανογράφησης των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα συντάσσει 
ημερήσια αναφορά ανά καταχωρητή,  με το συνολικό πλήθος των καταχωρημένων εγγράφων και 
των εισαγομένων στοιχείων, την οποία θα παραδίδει στον προϊστάμενο της ομάδας έργου του 
Αναδόχου. 

Ο προϊστάμενος έργου του Αναδόχου, θα παραδίδει στον υπεύθυνο εγγράφων του κάθε 
εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. την ημερήσια αναφορά και 
τα καταχωρημένα έντυπα και στοιχεία.  

Ο υπεύθυνος εγγράφων του εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α.  θα παραλαμβάνει τα καταχωρημένα έγγραφα, καθώς και την ημερήσια αναφορά. 

Η αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή του έργου αυτού, θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής για το σύνολο των καταχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, μία μέρα πριν από 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.  

Επίσης η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης του 
Αναδόχου. 
 

2.3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου – Φάσεις Παράδοσης – Παραλαβής 
 

Η συνολική διάρκεια του έργου εισαγωγής στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό 
σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο. 

Το όλο έργο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
σε 3 φάσεις.  

Οι φάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ισάριθμους πληκτρισμούς (819.166 πληκτρισμοί για το 
Τμήμα Ασφάλισης και 2.645.000 πληκτρισμοί για το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης) σε κάθε φάση, 
θα είναι συνεχόμενες και θα διαρκέσουν δύο (2) μήνες η κάθε μία.  
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Σύνολο έργου: 3 φάσεις x 2 μήνες/φάση = 6 μήνες. 
Για την παραλαβή του έργου, θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, τριμελής επιτροπή με 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού αυτού. 
 

 
3. Ομάδα Έργου του Αναδόχου 

 
3.1. Προϊστάμενος Ομάδας Έργου του Αναδόχου 
 

 Για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία προϊσταμένου της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την επίλυση προβλημάτων, την 
παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου εργασίας και γενικότερα, τη διασφάλιση της εύρυθμης 
ροής του έργου, καθώς και των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω.  

 

3.2. Ομάδα Έργου του Αναδόχου 
 
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα στελεχώσει το έργο, θα αποτελείται από ικανό αριθμό 

στελεχών, ώστε ο Ανάδοχος να φέρει εις πέρας το σύνολο του έργου, στον καθορισμένο χρόνο. 
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες του έργου, εισαγωγής στοιχείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 

του Ε.Τ.Α.Α. θα εκτελούνται από υπαλλήλους γραφείου, με εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 

 
3.3. Ωράριο Απασχόλησης  

 
Το προσωπικό στελέχωσης του έργου για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, θα 

απασχολείται πλήρως στο έργο, οκτώ ώρες ημερησίως, σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή. 

 
 
3.4 Τόπος Εργασίας 

 
Η ομάδα έργου θα παρέχει τις υπηρεσίες της στα κεντρικά γραφεία των Τομέων Μηχανικών & 

Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα και στον εξοπλισμό (λογισμικό, θέσεις 
εργασίας κλπ), που θα της παραχωρηθεί από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

 
 
3.5 Επιλογή Στελεχών 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να δραστηριοποιείται επί σειρά ετών, στην υποστήριξη τέτοιων έργων και 

να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιλογή εργαζομένων, που αποτελούν τις ομάδες των έργων 
που αναλαμβάνει.  

Το προφίλ των στελεχών που θα αποτελούν την ομάδα έργου, θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 
έργου. 

Οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. διατηρούν το δικαίωμα της αποδοχής ή απόρριψης των 
στελεχών της ομάδας έργου του Αναδόχου (με άμεση αντικατάσταση), εφόσον το προφίλ τους δεν 
καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου ή εφόσον διαπιστωθεί κατά τη φάση της εκτέλεσης 
του έργου, ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες.   

Ο Ανάδοχος προσλαμβάνει και απασχολεί με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες το 
προσωπικό που συμμετέχει στην ομάδα έργου.  

Το προσωπικό του Αναδόχου που συμμετέχει στην ομάδα έργου, υπάγεται διοικητικά, 
εργασιακά και ασφαλιστικά, αποκλειστικά και μόνο στον Ανάδοχο, ο οποίος είναι και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την καταβολή του μισθού, των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών του. 
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 3.6 Παρακολούθηση προσέλευσης Ομάδας 'Έργου του Αναδόχου 
 

Σε καθημερινή βάση, θα τηρείται από τον Ανάδοχο εβδομαδιαίο ατομικό παρουσιολόγιο, ανά 
στέλεχος ομάδας έργου, μέσω του οποίου θα ελέγχονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης 
των στελεχών από τον χώρο εργασίας τους.  
     Τα παρουσιολόγια αυτά, θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται στο τέλος κάθε μήνα στον 
Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου προς έλεγχο.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Οικονομική Προσφορά 
Η προσφορά του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εισαγωγής στοιχείων (data entry), βάσει 

του εκτιμώμενου συνολικού όγκου των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (10.392.500) πληκτρισμών προς καταχώρηση, θα δοθεί σε ΕΥΡΩ ανά χιλιάδα 
πληκτρισμών και θα αναγράφει το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπόκειται το υπό εκτέλεση έργο. 

Το ποσό αυτό θα αφορά το σύνολο του έργου και για τα δύο τμήματα των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

Η προσφορά θα αφορά την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, όπως περιγράφηκε στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης και θα περιλαμβάνει την εισαγωγή στοιχείων (data entry)  
σε υφιστάμενες εφαρμογές των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
 

2. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 
 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρείς ισόποσες και ισαπέχουσες 
χρονικά καταβλητέες δόσεις, ως εξής: 
 

Ι.  1η ΔΟΣΗ 
α) Για το Τμήμα Ασφάλισης, μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 819.166 πληκτρισμών, οι 

οποίοι θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου, θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στους πληκτρισμούς αυτούς, αφού 
παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
β) Για το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης, μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 2.645.000 

πληκτρισμών, οι οποίοι επίσης θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου, θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στους πληκτρισμούς αυτούς, 
αφού παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
Η εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν, από την ειδικά προς τούτο συσταθείσα επιτροπή παραλαβής και μετά την έγκριση 
του εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  
ΙΙ.  2η και 3η ΔΟΣΗ 
 
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αντιστοίχων 

πληκτρισμών και για τα δύο τμήματα (Ασφάλισης και Διαδοχικής Ασφάλισης) των Τομέων 
Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στα οριζόμενα από την 
διακήρυξη αυτή αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τα οριζόμενα για την 1η δόση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» 
 
 
Γ.1) Υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στην Ειδική 
Προσαύξηση (για ΝΕΟΥΣ Ασφαλισμένους) 

  

   
ΑΙΤΗΣΗ 

 
(Αφορά τους «νέους» 

ασφαλισμένους) 

  

   

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………  ΠΡΟΣ 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………...   Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ..…………………………………  Τμήμα Ασφάλισης  
Κλάδου Κύριας Σύνταξης 

ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ……...…………………………  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3  
του Ν.3518/2006 με ατομική μου ευθύνη σας  
δηλώνω ότι επιθυμώ να υπαχθώ στην Ειδική  
Προσαύξηση  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………..  

ΑΡ. ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΣΜΕΔΕ: ……..………………  
 
* Αναδρομικά από                      σύμφωνα με 

την   Απόφαση   509/18.06.2008  του  
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ: …………………………  

ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.:  …………………………………  
                                                                             
Από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς 
μου. 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………..…………………………  
                                                                          
Από την ημερομηνία …..……………………… 

ΣΥΝΟΙΚΙΑ: ………………………………………       

.. .. Αιτ .....  
 

ΟΔΟΣ: …………………………...………………  

ΤΑΧ.. ΚΩΔ.: ……………………………………  

ΤΗΛ.: ……………………….……………………  
Υπογραφή 

 ΣΤΟΙΧ. ΤΑΥΤ.: …………………………………  

    
 

ΘΕΜΑ: 
Υπαγωγή στις διατάξεις της  
Ειδικής Προσαύξησης  

 

 
   

Ημερομηνία: …………………………………….  
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Γ.2) Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής από την 

Ειδική  Προσαύξηση 
 

  

   
ΑΙΤΗΣΗ 

 
(Αφορά τους «νέους» 

ασφαλισμένους) 

  

   

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………  ΠΡΟΣ 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………...   Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ..…………………………………  Τμήμα Ασφάλισης  
Κλάδου Κύριας Σύνταξης 
& Ειδικής Προσαύξησης ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ……...…………………………  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………..  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3  
του Ν.3518/2006 και με την με αριθμ. 509/18.06.2008 
αποφ. του Δ.Σ. του Ταμείου με ατομική μου ευθύνη 
ανακαλώ την υποβληθείσα αίτηση μου για την 
υπαγωγή μου  στην Ειδική Προσαύξηση  και ζητώ         
τη διαγραφή μου από :  
(ημερομηνία) :  

ΑΡ. ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΣΜΕΔΕ: ……..………………  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ: …………………………  

ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.:  …………………………………  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………..…………………………   

ΣΥΝΟΙΚΙΑ: ………………………………………  
.. .. Αιτ ..... 

Υπογραφή 

ΟΔΟΣ: …………………………...………………  

ΤΑΧ.. ΚΩΔ.: ……………………………………  

ΤΗΛ.: ……………………….……………………  

 
ΣΤΟΙΧ. ΤΑΥΤ.: …………………………………  

   
 

ΘΕΜΑ: 
Ανάκληση της αίτησης μου περί υπαγωγής 
στην Ειδική Προσαύξηση  

  

   

Ημερομηνία: …………………………………….  
 

 

* Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 509/18.06.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου « Οι 
καταβληθείσες εισφορές για την προαιρετική υπαγωγή στην Ειδική Προσαύξηση δεν θα επιστρέφονται   
και ο εν λόγω χρόνος ασφάλισης θα είναι χρόνος πραγματικής ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση».  
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Γ.3) Υπόδειγμα κοινοτικού εντύπου Α1 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………... 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………….. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
 
Οδός:……………………………….. αριθ:……… 
 
Τ.Κ……………………Πόλη:…………………….. 
 
Τηλέφωνο:………………………………………… 
 
 
Αριθμός Δύναμης ΤΣΜΕΔΕ:……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο: Κοινοτικό έντυπο Α1 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
Προς ΕΤΑΑ – Τομείς μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
 
Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης, 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διμερών 
Συμβάσεων 
 
 
 
 
 Παρακαλώ να με εξαιρέσετε από την 
ασφάλιση του ΕΤΑΑ – Τομείς μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. λόγω εργασίας στο / στην 
 
 ……………………………………………. 
 
 
 
Αθήνα …………………20….. 
 

Ο / Η Αιτ……. 
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Γ.4) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
………………………………. 
 …………………………… 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της 
…………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο   /2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

 
Στην Αθήνα σήμερα, …………………………………..μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων : 

του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, με την επωνυμία  
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει  Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη  
Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  
αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και αφ’ ετέρου της 
………………………………………………………………………………………………………………… 
που έχει έδρα επί της οδού …………………………………….Τ.Κ. ………………. τηλ. ………………..                     
με Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ.  ………………………………… , νόμιμα εκπροσωπούμενης 
από τον/την κ. ……………………………………………………………………………………………….    
και καλείται στο εξής “Ανάδοχος”, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:  

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α., δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. 
Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα που του εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από 
πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. «για την εισαγωγή 
στοιχείων (data entry), που αφορούν το Τμήμα Ασφάλισης και το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 
των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.», που διενεργήθηκε στις …………………, σύμφωνα 
με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 21ου θέματος της 141ης/04-08-2011                              
συνεδρίασής του, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπως αυτή ορίστηκε με 
την απόφαση επί του 19ου θέματος της 136ης /30-06-2011 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και 
μετά : 

Α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επί του   ου θέματος                  
της                ης /                 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  και  

Β)  Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 9089/01-02-2012  με Α.Δ.Α. ΒΟΖΦΟΡΕ1-
ΝΦΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. Έτους 
2012, για τη δαπάνη <<Λοιπές αμοιβές Ν.Π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κ.Σ.», που 
καταχωρήθηκε με α/α 118 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 

στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία                                                                                 , το 
πιο πάνω έργο και αυτή αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο 
κάτω. 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 Αντικείμενο έργου 
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η καταχώρηση στοιχείων (data entry), στα μηχανογραφικά 
συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ομάδα έργου, η οποία θα έχει την υποχρέωση να 
καταχωρήσει συνολικά έως και 10.392.500 πληκτρισμούς παραστατικών, που θα προσκομίσουν οι 
προϊστάμενοι των παρακάτω τμημάτων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
- Τμήμα ασφάλισης:  

 
Καταχώρηση στο μητρώο εγγραφών των αιτήσεων που προσκομίζουν οι νέοι ασφαλισμένοι, 

προκειμένου να εγγραφούν στους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των 
αιτήσεων για τη διαγραφή τους από την Ειδική Προσαύξηση.  

Ο εκτιμώμενος προς καταχώρηση όγκος ανέρχεται σε 2.500 αιτήσεις με υπολογιζόμενο πλήθος 
πληκτρισμών ανά αίτηση 983 χαρακτήρες (συνολικά 2.457.500 πληκτρισμοί), ενώ η καταχώρηση 
θα πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
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Ενδεικτικά, τα προς καταχώρηση στοιχεία είναι: αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης,  
ημερομηνία της αίτησης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνα επικοινωνίας, email, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ.  (Παράρτημα Γ΄ Διακήρυξης Νο             
5/2012). 

 
- Τμήμα διαδοχικής ασφάλισης:  

 
Καταχώρηση των αιτήσεων εξαιρέσεων, των αιτήσεων επανόδων λόγω ασφάλισης σε χώρα της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των κοινοτικών εντύπων Α1. 
Ο εκτιμώμενος προς καταχώρηση όγκος ανέρχεται σε 7.500 αιτήσεις με υπολογιζόμενο πλήθος 

πληκτρισμών ανά αίτηση 1.058 χαρακτήρες (συνολικά 7.935.000 πληκτρισμοί), ενώ η καταχώρηση 
θα πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
(Παράρτημα Γ΄ Διακήρυξης Νο  5/2012). 

 
 

1.2 Διαδικασία Υλοποίησης του έργου 
 

 
Έγγραφα προς επεξεργασία 

 Ο υπεύθυνος εγγράφων του κάθε εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α. θα παραδίδει ημερησίως τα προς καταχώρηση έγγραφα στην αντίστοιχη ομάδα έργου 
του Αναδόχου. 

Ο προϊστάμενος της ομάδας έργου του Αναδόχου, θα παραλαμβάνει τα προς καταχώρηση 
έγγραφα.  

 

 
Καταχώρηση εγγράφων  

Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα προβαίνει στην καταχώρηση των αντίστοιχων στοιχείων. 
 

 
Ολοκλήρωση καταχώρησης εγγράφων  

Ο προϊστάμενος της ομάδας έργου του Αναδόχου θα ενημερώνει τον υπεύθυνο 
μηχανογράφησης των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 

Ο υπεύθυνος μηχανογράφησης των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα συντάσσει 
ημερήσια αναφορά ανά καταχωρητή,  με το συνολικό πλήθος των καταχωρημένων εγγράφων και 
των εισαγομένων στοιχείων, την οποία θα παραδίδει στον προϊστάμενο της ομάδας έργου του 
Αναδόχου. 

Ο προϊστάμενος έργου του Αναδόχου, θα παραδίδει στον υπεύθυνο εγγράφων του κάθε 
εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. την ημερήσια αναφορά και 
τα καταχωρημένα έντυπα και στοιχεία.  

Ο υπεύθυνος εγγράφων του εμπλεκόμενου τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α.  θα παραλαμβάνει τα καταχωρημένα έγγραφα, καθώς και την ημερήσια αναφορά. 

Η αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή του έργου αυτού, θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής για το σύνολο των καταχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μία μέρα πριν από την 
έκδοση  του σχετικού τιμολογίου.  

Επίσης, η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης του 
Αναδόχου. 

 
1.3 Ωράριο Απασχόλησης  

 
Το προσωπικό στελέχωσης του έργου για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, θα 

απασχολείται πλήρως στο έργο, οκτώ ώρες ημερησίως, σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή. 
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1.4 Τόπος Εργασίας 
 

Η ομάδα έργου θα παρέχει τις υπηρεσίες της στα κεντρικά γραφεία των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα και στον εξοπλισμό (λογισμικό, θέσεις 
εργασίας κλπ), που θα της παραχωρηθεί από τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   

 
 
1.5  Στελέχωση Έργου 

 
I. Για τους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με την με αριθμ. …/…-…-2012 

θέμα ……απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ορίζονται: 
 

α) Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου…………… 
β) Υπεύθυνος Μηχανογράφησης …………... 
γ) Υπεύθυνος εγγράφων Τμήματος Ασφάλισης ……… 
δ) Υπεύθυνος εγγράφων Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης……. 

 
II. Για τον Ανάδοχο ορίζονται: 

 
α) Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου …………… 
β) Προϊστάμενος Ομάδας Έργου ……………. 
 
 Οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. διατηρούν το δικαίωμα της αποδοχής  ή απόρριψης των 

στελεχών της ομάδας έργου του Αναδόχου (με άμεση αντικατάσταση), εφόσον το προφίλ τους δεν 
καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου ή εφόσον διαπιστωθεί κατά τη φάση της εκτέλεσης 
του έργου, ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες.   

Ο Ανάδοχος προσλαμβάνει και απασχολεί με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες το 
προσωπικό που συμμετέχει στην ομάδα έργου.  

Το προσωπικό του Αναδόχου, που συμμετέχει στην ομάδα έργου, υπάγεται διοικητικά, 
εργασιακά και ασφαλιστικά, αποκλειστικά και μόνο στον Ανάδοχο, ο οποίος είναι και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την καταβολή του μισθού, των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών του. 
 

 
 1.6 Παρακολούθηση προσέλευσης Ομάδας 'Έργου του Αναδόχου 

 
Σε καθημερινή βάση, θα τηρείται από τον Ανάδοχο, εβδομαδιαίο ατομικό παρουσιολόγιο ανά 

στέλεχος ομάδας έργου, μέσω του οποίου θα ελέγχονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης 
των στελεχών από τον χώρο εργασίας τους.  
     Τα παρουσιολόγια αυτά, θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται στο τέλος κάθε μήνα στον 
Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου, προς έλεγχο.  
 
 
2.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Η συνολική διάρκεια του έργου εισαγωγής στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό 
σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο. 

Το όλο έργο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στους Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
σε 3 φάσεις.  

Οι φάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ισάριθμους πληκτρισμούς (819.166 πληκτρισμοί για το 
Τμήμα Ασφάλισης και 2.645.000 πληκτρισμοί για το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης) σε κάθε φάση, 
θα είναι συνεχόμενες και θα διαρκέσουν δύο (2) μήνες η κάθε μία.  

Σύνολο έργου: 3 φάσεις x 2 μήνες/φάση = 6 μήνες. 
Για την παραλαβή του έργου, έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, με την με αριθμ. 

……./…-…-2012 θέμα … απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. τριμελής επιτροπή.  
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3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εισαγωγής στοιχείων (data 

entry) στο πληροφοριακό σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται στο 
ποσό των                    € ανά χιλιάδα πληκτρισμών, πλέον Φ.Π.Α. και συνολικά μέχρι του ποσού 
των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε τρείς ισόποσες και ισαπέχουσες 
χρονικά καταβλητέες δόσεις, ως εξής: 
 

Ι.  1η ΔΟΣΗ 
 
α) Για το Τμήμα Ασφάλισης, μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 819.166 πληκτρισμών, οι 

οποίοι θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου, θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στους πληκτρισμούς αυτούς, αφού 
παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις 

 
β) Για το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης, μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης 2.645.000 

πληκτρισμών, οι οποίοι επίσης θα ολοκληρωθούν στο ίδιο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών 
από την εγκατάσταση του Αναδόχου, θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στους πληκτρισμούς 
αυτούς, αφού παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
Η εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί, μετά την παραλαβή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν, από την ειδικά προς τούτο συσταθείσα επιτροπή παραλαβής και μετά την έγκριση 
του εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  
ΙΙ.  2η και 3η ΔΟΣΗ 
 
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την 

καταβολή της 1ης δόσης, μετά την ολοκλήρωση των αντιστοίχων πληκτρισμών και για τα δύο 
τμήματα (Ασφάλισης και Διαδοχικής Ασφάλισης) των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.,  οι 
οποίοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στα οριζόμενα από τη σύμβαση αυτή αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα. 

Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κρατήσεις, 3% στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων Π.Υ. 
που θα εκδώσει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 2,4 % επί του 3% ή ενδεχομένως σε άλλες 
κρατήσεις, εάν αυτές θεσμοθετηθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό των τιμολογίων Π.Υ. 
που θα εκδοθούν. 

 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του 

Ε.Τ.Α.Α. Το ποσό αυτό έχει δεσμευτεί με την με αριθμό 9089/01-02-2012 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΒΟΖΦΟΡΕ1-ΝΦΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικού φορέα Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Κ.Α.Ε. 
0439.000 «Λοιπές αμοιβές Ν.Π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κ.Σ.», οικ. έτους 2012 ποσού έως 
60.000,00 ευρώ και καταχωρήθηκε με α/α 118 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας.  

 
Κατά την πληρωμή, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:   
   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 
Α.Φ.Μ. 998146384,  Δ.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

5.  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
5.1 Ο Ανάδοχος, με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του  που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πλημμελώς  τις 
υποχρεώσεις του  ή παραβεί τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης. 

 
5.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω  κυρώσεις :  
 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους 

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία σε βάρος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύμφωνα με το Π.Δ. 
118/07. 

 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα .  
 
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, 

γίνεται με τροποποίηση των όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της 
διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό.  

 
 
6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει μεταξύ των 
συμβαλλομένων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη σχετική σύμβαση ανάθεσης του 
έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με 
προσφυγή των ενδιαφερομένων στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
7.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ο Ανάδοχος έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, με αριθμό:……………………. και ημερομηνία έκδοσης: …………………………., της 
Τράπεζας……………………………………….., ποσού ……………….. €, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία θα παραμείνει 
στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του έργου και μετά από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  
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8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και της διακήρυξης του διαγωνισμού, είναι ουσιώδεις 

και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που υπολογίζονται ως ενιαίο 
σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης αυτής και την έκπτωση του 
Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου, με απλή εξώδικη δήλωση, που θα του 
κοινοποιηθεί νόμιμα. 

Οι τιμές της προσφοράς του Αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση 
κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προξενήθηκε σε αυτό από αθέτηση οποιουδήποτε όρου 
από μέρους του Αναδόχου. 

 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε κατάλληλα από τους συμβαλλόμενους. Ένα (1) αντίτυπο πήρε ο Ανάδοχος και δύο 
(2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

                   
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

  
  
  
 
   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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