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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8

του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου

Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.

150/Α/2007).

1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «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».

1.4 Του ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8.9.1997) «Δικαστική προστασία κατά το

στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών

προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.5 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

1.6. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του

Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

2.2 Την υπ’ αριθμ.  35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010)

απόφαση 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 προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών

ή εκτέλεση έργων».

2.3 Την απόφαση 83/10-06-2010, Θέμα 13ο 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..

2.4 Την απόφαση 118/10-02-2011, Θέμα 47o  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά

με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

2.5 Την υπ’ αριθμ. 142 και με ημερομηνία 18/02/2011 απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., με αριθμό καταχώρησης 142 στο βιβλίο

εγκρίσεως και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. –

Τ.Α.Ν..

2.6 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση

εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

για την προμήθεια:

α) 400 τεμαχίων βιβλίων επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 200 φύλλων

έκαστο, β) 100 τεμαχίων βιβλίων ατελών επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των

100 φύλλων έκαστο, γ) 100 τεμαχίων βιβλίων εκθέσεων Δικαστικών Επιμελητών,

των 100 φύλλων έκαστο.

Η προμήθεια γίνεται για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, του Ε.Τ.Α.Α., τμήμα

Γραμματείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (4.600,00 ευρώ). Η συνολική (με Φ.Π.Α.)

προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια (24.600,00)

ευρώ.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο E.T.A.A., στην Αθήνα, οδό Μάρνη 22, Τ.Κ.

10433. Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να υποβληθούν μέχρι

την 18/03/2011, ώρα 12:00, στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433,

Αθήνα. Πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα που αφορούν τα βιβλία

δικαστικών επιμελητών παρέχονται από την κα Τρίφτη Μαργαρίτα, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105296231.

3. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού:

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Γραφεία Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433,

Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ.

Ημερομηνία & ώρα διαγωνισμού Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:00

4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ώρα 12:00 της 18/03/2011 δεν θα

λαμβάνονται υπόψη.

5. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για

μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο

μόνο της προκηρυχθείσας ποσότητας.



6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. Οι συνεταιρισμοί,

δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση της

σύμβασης.

8. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007.

9. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «Προσφορά».

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Τα στοιχεία του αποστολέα.

10. Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχεται το πρωτότυπο και

αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται

χωριστά αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Στον

φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα τα εξής

δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας τελευταίου τριμήνου

και 2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας τελευταίου τριμήνου του

συμμετέχοντος, καθώς και παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης, σε περίπτωση που η



επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, καθώς και αντίγραφο Α.Δ.Τ. του νομίμου

εκπροσώπου.

11. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει

και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου

αξιολόγησης των προσφορών.

12. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από

τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι τα εξής ακόλουθα:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση

αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην

αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 118/2007.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη

«Εξοφλήθηκε».

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

«Εξοφλήθηκε».

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.



13. Η Προμηθεύτρια – μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού – θα καταθέσει κατά

την υπογραφή της σύμβασης με το Ε.Τ.Α.Α. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ποσού ίσου με το 10% της τιμής κατακύρωσης, άνευ Φ.Π.Α. η οποία θα παραμείνει

στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στην Προμηθεύτρια μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από

τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της η Προμηθεύτρια

κηρύσσεται έκπτωτος.

14. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από

αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003

(Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία

2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών

στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

15. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο κτήριο του Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Ασφάλισης

Νομικών, στην Αθήνα, οδό Σωκράτους 53, Τ.Κ. 10431, μέσα σε 20 ημερολογιακές

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

16. Αναλυτική περιγραφή είδους:

α) 400 τεμάχια βιβλίων επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 200 φύλλων έκαστο,

β) 100 τεμάχια βιβλίων ατελών επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων

έκαστο,

γ) 100 τεμάχια βιβλίων εκθέσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων έκαστο,

o Διαστάσεων (και για τα 3 είδη) 30cm χ 42,5cm

o σε χαρτί γραφής 80 γραμμαρίων Ευρώπης (και για τα 3 είδη)

o διπλής εκτύπωσης (και για τα 3 είδη)

o με αρίθμηση (και για τα 3 είδη)

o βιβλιοδεσία σε χοντρό εξώφυλλο (και για τα 3 είδη)



17. Δείγμα του προς εκτύπωση μπλοκ επιδεικνύεται από το τμήμα Γραμματείας του

Τομέα Ασφάλισης Νομικών, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες (Δευτέρα –

Παρασκευή, 08:00-14:00), από την κ. Μπαρλά Τζένη, Σωκράτους 53, Αθήνα, 1ο

όροφο, Γραφείο 115, τηλ. 2105296122

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ (υπόδειγμα)

Στην Αθήνα, σήμερα …/…/2011 μεταξύ:

Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων -

Ε.Τ.Α.Α.», το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ε.Τ.Α.Α.», που εδρεύει

στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εκπροσωπείται νόμιμα από

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, σύμφωνα με το άρθρο 30

παρ. 9, του Ν. 3655/2008

και

Β) της επιχείρησης…………………..………., η οποία συνοπτικά θα αναφέρεται στην

παρούσα ως «Προμηθεύτρια», που εδρεύει στ…………………….., επί της

οδού…………………., ο δεύτερος συμβαλλόμενος,  που εκπροσωπείται νόμιμα από

τ……………………………. κάτοχο του υπ’ αριθμ………………. Α.Δ.Τ

του………………….., Α.Φ.Μ……………………. και αρμόδια Δ.Ο.Υ……………………

προς υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα

ακόλουθα:

1. Η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει, βάσει της παρούσας σύμβασης την προμήθεια: α) 400

τεμαχίων βιβλίων επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 200 φύλλων έκαστο, β) 100

τεμαχίων βιβλίων ατελών επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων έκαστο, γ)



100 τεμαχίων βιβλίων εκθέσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων έκαστο, - όπως

αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος και στην υπ’

αριθμ………………………. διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α. για τη διενέργεια πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης -

στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., που στεγάζεται στην οδό Σωκράτους 53.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης, έλαβαν υπόψη τα κάτωθι:

I. Την υπ΄αριθμ…......................διακήρυξη του  Ε.Τ.Α.Α., που αφορά σε πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

για την προμήθεια: α) 400 τεμαχίων βιβλίων επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 200

φύλλων έκαστο, β) 100 τεμαχίων βιβλίων ατελών επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των

100 φύλλων έκαστο, γ) 100 τεμαχίων βιβλίων εκθέσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100

φύλλων έκαστο, - όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος - στον Τομέα

Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., που στεγάζεται στην οδό Σωκράτους 53

II. Την πρόταση κατακύρωσης που πραγματοποίησε η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας

Πρόχειρων Διαγωνισμών, η οποία συστάθηκε νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 83/10-06-2010,

Θέμα 13ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισμό

στις………………….. Η εν λόγω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού

αυτού στη δεύτερη των συμβαλλομένων , η οποία  διά του νομίμου εκπροσώπου της

προσέφερε το ποσό των……………………… ευρώ, πλέον  του νομίμου Φ.Π.Α.

(………………………ευρώ), σύνολο………………………. ευρώ. Στην τιμή αυτή

περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.

III. Την υπ’ αριθ. ………………………απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που επικύρωσε το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε

τούτον στη δεύτερη των συμβαλλομένων αντί του ποσού

των…………………………………ευρώ, πλέον  του νομίμου Φ.Π.Α.

(…………………………..ευρώ), σύνολο……………………ευρώ, με τους όρους που

αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

2. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελεί η οικονομική προσφορά που

υπέβαλε η Προμηθεύτρια.



3. Περιγραφή προμήθειας κατά είδος:

α) 400 τεμάχια βιβλίων επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 200 φύλλων έκαστο,

β) 100 τεμάχια βιβλίων ατελών επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων έκαστο,

γ) 100 τεμάχια βιβλίων εκθέσεων Δικαστικών Επιμελητών, των 100 φύλλων έκαστο,

o Διαστάσεων (και για τα 3 είδη) 30cm χ 42,5cm

o σε χαρτί γραφής 80 γραμμαρίων Ευρώπης (και για τα 3 είδη)

o διπλής εκτύπωσης (και για τα 3 είδη)

o με αρίθμηση (και για τα 3 είδη)

o βιβλιοδεσία σε χοντρό εξώφυλλο (και για τα 3 είδη)

4. Η αμοιβή της Προμηθεύτριας για την παροχή της ανέρχεται στο ποσό

των……………………… ευρώ, πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. ……………………ευρώ, και

σύνολο……………………………ευρώ.  Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται όλες οι

υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση. Η ανωτέρω τιμή νοείται για

παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη (με ευθύνη και μέριμνα της Προμηθεύτριας) στις

αποθήκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και περιλαμβάνει την αξία των ειδών και τα έξοδα

μεταφοράς τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα σύμφωνα με

την προσφορά της Προμηθεύτριας εταιρείας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των

προδιαγραφών της υπ’ αριθμ………………………διακήρυξης του Ε.Τ.Α.Α., σε συνδυασμό

με την οικονομική προσφορά της Προμηθεύτριας εταιρείας, με βάση την οποία

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε αυτήν με την υπ’ αριθμ…………, Θέμα

…………….απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

5. Η παράδοση του υλικού θα γίνει σε 20 ημέρες (ημερολογιακές) από την υπογραφή της

σύμβασης στις αποθήκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., στην οδό Σωκράτους

53,  Τ. Κ. 10431, Αθήνα. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που

εκτελεί την προμήθεια (Ε.Τ.Α.Α.), την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6. Η Προμηθεύτρια έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ…………………….….. εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης της τράπεζας……………………..ποσού………………………ευρώ, ίσου

με το 10% της τιμή κατακύρωσης, άνευ Φ.Π.Α. η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα

επιστραφεί στην Προμηθεύτρια μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο



συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της η Προμηθεύτρια

κηρύσσεται έκπτωτος.

7. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στην Προμηθεύτρια θα γίνει με την παράδοση του 100%

της συμβατικής ποσότητας των υλικών, μετά την οριστική παραλαβή τους. Τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης

παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το

άρθρο 28 του π.δ 118/2007.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο της Προμηθεύτριας εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Εξοφλητική απόδειξη της Προμηθεύτριας, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

«Εξοφλήθηκε».

8. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια

υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής (Ε.Τ.Α.Α.) το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Με την

προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από την Προμηθεύτρια τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια

υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α., υποχρεούται να διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα

σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

για έλεγχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ

της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

9. Σε περίπτωση που η πληρωμή της Προμηθεύτριας καθυστερήσει από την αναθέτουσα

αρχή (Ε.Τ.Α.Α.) εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η

αναθέτουσα αρχή (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.

138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από

την Προμηθεύτρια.

10. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της υπογραφείσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και

δεσμεύουν την Προμηθεύτρια και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων

όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της



εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη της Προμηθεύτριας έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση

του Ε.Τ.Α.Α., με απλή εξώδικη δήλωση που θα της κοινοποιηθεί νόμιμα.

11. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση

οποιουδήποτε όρου από την πλευρά της Προμηθεύτριας.

12. Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και

βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε κατάλληλα από τους ενδιαφερόμενους. Ένα (1) αντίτυπό πήρε η

Προμηθεύτρια και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


