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       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 08/2013 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ 49.300 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑ  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 16.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

 (όπως περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Γ’) 
 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 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.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.3 Του Π.∆. 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». 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΝΑΙ 
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1.4 Του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

1.5 Του Π.∆. 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 Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

1.7 Του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.8 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.9 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% 

επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 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». 

2.2 Την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-07-2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης 

για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.  

2.3 Την υπ’ αριθµ. 119 και µε ηµεροµηνία 05/03/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. 

– Τ.Α.Ν. µε Α.∆.Α. ΒΕ27ΟΡΕ1-ΝΝΜ και µε αριθµό καταχώρησης 119 στο Βιβλίο Εγκρίσεως και 

Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα..   

2.3 Την υπ’ αριθµ. 228 /29-04-2013 θέµα 86ο  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την 

έγκριση της δαπάνης και της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

2.4 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων 

του ν. 2286/1995. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια - 

εκτύπωση 49.300 τεµαχίων ασφαλιστικών βιβλιαρίων, όπως περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α’ & Γ’ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, σύµφωνα µε τους 

παρακάτω όρους: 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

2.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν 

µέχρι την  14 /05/2013, ώρα 11:00, στο κτήριο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 

33 Αθήνα, στο 2ο όροφο αίθουσα ∆.Σ. 

3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        14/05/2013 , ηµέρα  Tρίτη και ώρα 11:00 

 

 4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 11η ώρα της 14/05/2013 δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 5.  ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές. 

 6. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της 

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

ποσότητας. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

8. ∆ικαίωµα 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 εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 

αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

9. α. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι 

(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
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β. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής 

της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 (βλέπε 

παράρτηµα Β, 9.2, α. του παρόντος), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής 

της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 

προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα 

ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.∆. 118/2007. 

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα ή οι 

συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν µέσα στις 

προθεσµίες που ορίζονται στα εδάφια α. και β. ή όταν οι προσφορές δεν µπορούν να γίνουν παρά 

µόνο µετά από επιτόπια επίσκεψη ή µετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό εγγράφων, τότε οι προθεσµίες του άρθρου 10 1. α. του Π.∆. 118/2007 

παρατείνονται ανάλογα. 

10. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται 

κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

11. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης καθώς και δείγµατα των 

υπό προµήθεια ειδών, παρέχονται από το τµήµα Εισφορών Αµίσθων του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας 

Ασφάλισης Νοµικών, κα Μάρου Ελένη, 2ος όροφος, γραφείο 203, αριθµός τηλεφώνου:. 210-

5296177, αριθµός τηλεοµοιότυπου (fax): 210-5296129 και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της 

διακήρυξης παρέχονται από το τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Πολίτη Βάνα, 1ος όροφος, 

αριθµός τηλεφώνου:. 210-5217312, αριθµός τηλεοµοιότυπου (fax): 210-5217315. 

12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

   «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

   «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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  Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                               

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 
 

Ασφαλιστικά βιβλιάρια έτους 2014 (ως 
συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές στο 
Παράρτηµα Γ’) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 

12/11/17/50/0 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

τεµάχια  
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Με cd ή δισκέττα (τα κείµενα που περιέχονται στα 
ασφαλιστικά βιβλιάρια) 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

τεµάχιο 
 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

Ε.Τ.Α.Α. –                                                                        
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ   -           
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
 

 
16.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Προϋπολογισµός εξόδων οικ. έτους 2013 του 
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

60 ηµέρες (ηµερολογιακές) από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Εγκαταστάσεις του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών 
του Ε.Τ.Α.Α., Σωκράτους 53, Τ.Κ. 104 31, Αθήνα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
του Τοµέα. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 ΕΠΙ % 

1. Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 0,10 % & 0,25 % επί 
της καθαρής αξίας  
2. Κράτηση υπέρ ΤΕΑ∆Υ 0,30 % επί της καθαρής 
αξίας 
3. Κράτηση 0,10 %  υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(Ν. 
4013/2011)  επί της καθαρής συµβατικής αξίας 
4. Φόρος προµηθευτών 4% επί της καθαρής αξίας, 
µετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ 
δηµοσίου.  
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Ανήκει στη διακήρυξη  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού                     

(άρθρο 11. Π.∆. 118/2007) 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα,   
2ος όροφος,  αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 14/05/2013,  ώρα 11:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 14/05/2013 , ώρα 11:00 

 

α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

β.  Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ. Συνυποβάλλεται δείγµα των προσφεροµένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών, κατά το 

άρθρο 8 παρ. 2 περ. στ, του Π.∆. 118/2007. Τα δείγµατα του υλικού, η περιγραφή ή οι φωτογραφίες 

κατατίθενται µε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην Υπηρεσία. 

δ. Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

(ταχυδροµείο, courier) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως, προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 

του διαγωνισµού, δηλαδή την 13/05/2013 και ώρα 14:00. 

ε. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

στ. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

ζ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
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• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.2  Προσφορές (άρθρο 12 Π.∆. 118/2007) 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 ζ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστούς υποφακέλους όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ως εξής: 

α. Τεχνικές προσφορές και νοµιµοποιητικά έγγραφα: 

-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 της παρούσας διακήρυξης, την οποία και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

� Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο.  

� Ο προσφέρων θα προσκοµίσει εµπροθέσµως όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο 

Π.∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/2007 τ. Α’), ανάλογα µε την κατηγορία που εµπίπτει ο κάθε 

συµµετέχων και συγκεκριµένα: 

- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   

- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 

- Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 

- Συνεταιρισµοί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 

- Ενώσεις προµηθευτών: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

Σε αυτή τη περίπτωση, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 

υποχρεωµένος το αργότερο 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 του άρθρου 1.3α της διακήρυξης αυτής, προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού και στη συνέχεια να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού αυτού στο µειοδότη. 

 

- Εναλλακτικά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆ 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφιο β. 

- Εφόσον οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό λαµβάνουν µέρος µε αντιπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησής του. 

- Η µη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά λόγο αποκλεισµού από 

το διαγωνισµό.  
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- Για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 7 του 

Π.∆. 118/2007.  

β. Οικονοµικές προσφορές: 

- Στις οικονοµικές προσφορές, οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνονται όλες οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση. 

- 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. 

- Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. 

 

1.3 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13 Π.∆. 118/2007) 

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.4 Αντιπροσφορές (άρθρο 14 Π.∆. 118/2007) 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

 

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 19 Π.∆. 118/2007) 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 

1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως εξής: 

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον 

υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα 
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µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονοµικών 

προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως 

προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις µονογράφει και µονογράφει επίσης το 

περιεχόµενο τους.   

• 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, την 14/05/2013 

ηµέρα Τρίτη, 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. 

 

3. Εγγυήσεις (άρθρο 25 Π.∆. 118/2007) 

3.1 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. 

3.2 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). 

3.3 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως και διαιρέσεως. 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και 

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
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ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3.3 και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερη από 

το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από 

τη διακήρυξη.  

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. 

ε. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

4. Προσφερόµενη τιµή (άρθρο 16 Π.∆. 118/2007) 

4.1 Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στη 

διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 

4.2 Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

4.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

5. Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 20 Π.∆. 118/2007). 
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5.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 

118/2007, όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή. 

5.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

5.3 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους 

απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της κατά τα ανωτέρω καθώς και η βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου 

οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

οργάνου. 

 

6. Χρόνος παράδοσης και παραλαβής υλικών, απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση 

6.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 

ορίζεται στα παραρτήµατα Α’ και Γ’. 

6.2 Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο 

συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 

φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 

κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

6.4 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.5 Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών 

µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 
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6.6 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών διατηρεί το 

δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 30% τη συµβατική ποσότητα, εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού 

στο στάδιο της κατακύρωσης (βλέπε άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος). Στην περίπτωση αυτή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών για παράδοση των 

απαιτούµενων ποσοτήτων σε διάστηµα όχι λιγότερο του ενός (1) µηνός από την ειδοποίησή τους. 

6.7 Η παράδοση των βιβλιαρίων θα γίνει στην Επιτροπή Παραλαβής, στις αποθήκες του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Σωκράτους 53, 104 31, Αθήνα). 

6.8 Ολόκληρη η ποσότητα των βιβλιαρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο προµηθευτής, πριν προχωρήσει στην 

οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση από την 

αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Ο χρόνος ελέγχου των µακετών θα 

είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης 

των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκύψουν 

προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων. 

6.9 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο 

προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε 

µακροσκοπική εξέταση. 

6.10 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό 

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).  

6.11 Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους 

της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  

6.12 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στους προµηθευτές. 

6.13 Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

6.14 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

6.15 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Υπηρεσίας για την 

οποία προορίζονται τα υλικά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007. 

6.16 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου (επιτροπής), µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 
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σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού 

συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα 

στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 

ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή 

γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί 

της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του 

χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την 

παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω 

πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου 

και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή 

καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

6.17 Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες 

τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και 

ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

6.18 Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί 

να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να 

καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

6.19 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28 και 33 του π.δ. 118/2007. 

 

7. Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή (άρθρο 35 Π.∆. 118/2007) 

7.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

7.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
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α) Τιµολόγιο Προµηθευτή-∆Α 

β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

γ) Αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή. 

7.3 Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια 

Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν 

υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να 

διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.  

7.4 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. 

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

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

 

8. ∆ιοικητικές προσφυγές  (άρθρο 15 Π.∆. 118/2007)   

8.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας 

και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής 

απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των 

δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007.  

8.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού 

όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η 

ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το 
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διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 

οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος 

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 

όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 

µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 

όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

8.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

8.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά 

την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

8.5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 

των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
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που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

8.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 8.1 και 8.2, 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό 

(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί 

να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 

παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 

(“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών. [Η παρ. 8.6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. (άρθρο 15, Π.∆. 

118/2007). 

 

9. Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού (άρθρο 21, Π.∆. 118/2007):   

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει:  

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% 

για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ και το 

15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου 

ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

β. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης 

που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 

ισοδύναµες προσφορές.  

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των περ. α. και β. του 

άρθρου 6 του πδ 118/2007. 

στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 
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i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται 

µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται 

µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό 

διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται 

µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

10. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση (άρθρο 32, Π.∆. 118/2007) 

10.1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος, επιβάλλεται, 

εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως 

εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου 

προβλεπόµενου από το άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου 

προβλεπόµενου από το άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 

χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

10.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας 

των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

10.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του 

προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 

ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 

χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα 
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αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

10.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση − παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 

µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης. 

10.5 Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 

από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την 

προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερηµερίας. 

10.6 Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από 

το λαβείν του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

10.7 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα µέλη της ένωσης. 

 

11. Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34, Π.∆. 118/2007): 

11.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

11.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 

από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος 

παραρτήµατος. 

11.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του E.T.A.A. /T.AN.-Τ.Ε.Α.∆. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

11.4 Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
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διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 

απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

11.5 Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές 

που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια 

διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (∆ιαδικασία µε 

διαπραγµάτευση) του π.δ. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 

αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των 

φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 

για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισµό. 

δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη 

της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 

δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 10 του παρόντος παραρτήµατος. 

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 

προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και 

µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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11.6 Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού που απαιτούνται είναι τα 
ακόλουθα: 
 
Κατηγορίες ασφαλιστικών βιβλιαρίων: 
 

1. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών έτους 2014 

(µε συνηµµένες αποδείξεις για την εφορία): 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 

11 εκατοστών από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων τα οποία να φέρουν στο τέλος 

τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 

x 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

      3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών  χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 11,  

100 σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

      4. Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2014: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 22 x 13, 100 

σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη 

απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

Σηµειώνουµε ότι σχετικά υποδείγµατα των παραπάνω ασφαλιστικών βιβλιαρίων µπορούν να 

ζητηθούν από το τµήµα Εισφορών Αµίσθων του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών ( 2ος 

όροφος, γραφείο 203). 

Επίσης, οι «Οδηγίες τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου για την απόδοση εισφοράς έτους 

2014» και για τους 4 τύπους βιβλιαρίου, θα δοθούν στον προµηθευτή µε cd (αντιγραφικός δίσκος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή) και θα τυπωθούν ως έχουν, ώστε να µη χρειάζονται επανέλεγχο του 

περιεχοµένου τους από το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Τα δε λοιπά µέρη των 

βιβλιαρίων θα αντιγραφούν από τα δείγµατα που θα παραδοθούν στον προµηθευτή κατά την 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών θα 

βεβαιωθεί από το τµήµα Εισφορών Αµίσθων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών σε ένα οριστικό και 

τελικό έλεγχο εντός της οριζόµενης συµβατικής προθεσµίας και χωρίς να δίνει δικαίωµα παράτασής 

της στον προµηθευτή.             
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

                                         ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης ∆ικηγόρων 
………………………………. 
 …………………………… 
 
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................... ∆ιακήρυξή 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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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ 49.300 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – Τ.Ε.Α.∆. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
      Στην Αθήνα σήµερα………………., ηµέρα……………………….. µεταξύ: 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. - Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων», που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 

του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Σελλιανάκη Αντώνη (συνοπτικά στην παρούσα θα αναφέρεται ως 

«Εργοδότης»), 

Β) Της εταιρείας µε την επωνυµία ……….……………… που εδρεύει……………..… και 

εκπροσωπείται νόµιµα από……………… κάτοικο …………….., κάτοχο του υπ’ αριθµ…………. 

Α.∆.Τ. του Α.Τ………………… µε Α.Φ.Μ………… και ∆.Ο.Υ……..………, σύµφωνα µε το 

από………….. Φ.Ε.Κ………. µε το οποίο ορίστηκε νόµιµος εκπρόσωπος µε την µε αριθ……….. 

απόφαση ∆.Σ., προς υπογραφή της παρούσας (συνοπτικά στην παρούσα θα αναφέρεται ως 

«Ανάδοχος»),  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών µε την  από…………… και µε αριθµό…….. 

διακήρυξή του, προκήρυξε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτύπωση 49.300 τεµαχίων ασφαλιστικών 

βιβλιαρίων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφεροµένης 

διακήρυξης. 

2. Η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την 

υπ’ αριθµ. 189/12-07-2012, Θέµα 49ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω 

διαγωνισµό µε την παραλαβή δικαιολογητικών και αποσφράγιση προσφορών στις ………………. και 

πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στην δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρία µε την 

επωνυµία ………………………………………………………………………………….…….………, 

η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της µε την από……………….…. έγγραφη προσφορά που 

υπέβαλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε το ποσόν των………………., µη 

συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων 

και έξοδα. 

Για την καταβολή της δαπάνης αυτής δεσµεύτηκε ποσό 19.680,00 € µε την υπ’ αριθµ. 

119/05/03/2013 και µε Α.∆.Α. ΒΙΕ27ΟΡΕ1-ΝΝΜ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τοµέα 
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Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. µε αριθµό καταχώρησης 119 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθµ…………. θέµα …. απόφασή του επικύρωσε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των 

συµβαλλοµένων αντί του ποσού των…………………., πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α., µε τους όρους 

που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, δια του νοµίµου 

εκπροσώπου του, αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων 

εταιρεία…………………………………………………………………………………………………, 

όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή αναλαµβάνει την εκτύπωση και προµήθεια των 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2014, όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην από………….. 

διακήρυξη µε αρ………… και συγκεκριµένα στα παραρτήµατα Α και Γ αυτής, αντί της 

προσφερθείσας χαµηλότερης τιµής των…………… πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και µε τους λοιπούς 

όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η 

δεύτερη των συµβαλλοµένων διά του εκπροσώπου της. Τα προς εκτύπωση και προµήθεια  

ασφαλιστικά βιβλιάρια αναλυτικά έχουν ως εξής: 

1. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών έτους 2014 

(µε συνηµµένες αποδείξεις για την εφορία): 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 χ 

11 εκατοστών από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων τα οποία να φέρουν στο τέλος 

τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας έτους 2013: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 

χ 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

      3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2013: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 χ 11,  

100 σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

      4. Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2013: 

Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 22 χ 13, 100 

σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη 

απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 

5. Συµφωνείται ρητά ότι εντός 60 (ηµερολογιακών) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής του 

παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού η δεύτερη των συµβαλλοµένων δια του νοµίµου εκπροσώπου της 

υποχρεούται να παραδώσει τις αναγραφόµενες στη σύµβαση ποσότητες βιβλιαρίων. 
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6. α) Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος 

φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να 

παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − 

παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

β) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

γ) Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

δ) Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις 

περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ε) Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών διατηρεί το 

δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 30% τη συµβατική ποσότητα, εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού 

στο στάδιο της κατακύρωσης (βλέπε άρθρο 9 παράρτηµα Β΄ διακήρυξης). Στην περίπτωση αυτή 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών για παράδοση των 

απαιτούµενων ποσοτήτων σε διάστηµα όχι λιγότερο του ενός (1) µηνός από την ειδοποίησή τους 

στ) Η παράδοση των βιβλιαρίων  θα γίνει στην Επιτροπή Παραλαβής, στις αποθήκες του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Σωκράτους 53, Τ.Κ. 10 431, Αθήνα ),  όπου φυλάσσονται. 

ζ) Ολόκληρη η ποσότητα των βιβλιαρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της 

σύµβασης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο προµηθευτής, πριν προχωρήσει στην 

οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση από την 

αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Ο χρόνος ελέγχου των µακετών θα 

είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης 

των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκύψουν 

προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων. 

7.α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο 

προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε 

µακροσκοπική εξέταση. 
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β) Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό 

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).  

γ) Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  

8. α) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση 

που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 

προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την 

κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την 

παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης 

συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε 

δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων 

υλικών ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% 

επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν 

παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την 

κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

β) Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες 

τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και 

ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

γ) Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 
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τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την 

τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

9. 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 είναι τα εξής: 

α) Τιµολόγιο Προµηθευτή-∆Α 

β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

γ) Αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή. 

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

Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν 

υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να 

διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.  

11. α) 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. 

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

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

12. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εάν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 11, παράρτηµα Β΄, διακήρυξης……….. 

13. Η δεύτερη των συµβαλλοµένων, δια του νοµίµου εκπροσώπου της κατέθεσε την µε 

αριθ……...εγγυητική επιστολή…………………… ποσού……….. ευρώ για την καλή εκτέλεση των 

όρων της παρούσας σύµβασης και των περιπτώσεων ενδεχόµενης απόρριψης από την επιτροπή 

παραλαβής για ελαττώµατα που αναφέρονται είτε στην εκτύπωση, το χαρτί, την κολλητική ουσία που 

θα χρησιµοποιηθεί, είτε στην πληρότητα και ακρίβεια του περιεχοµένου, σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών µέχρι τη οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών  από την προµηθεύτρια. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 

όροι της διακήρυξης και του νόµου.  
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14. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η από……… µε αριθ. 

………. διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, β) η από 

………….έγγραφη προσφορά της δεύτερης συµβαλλόµενης, γ) η µε αριθ.……………….……. 

απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

15. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε 

έγγραφη συµφωνία αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για 

κάθε διαφορά που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 

16. Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε 

πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε σε (3) τρία πρωτότυπα και έλαβε από 

ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ το τρίτο θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του 

Ε.Τ.Α.Α.. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
             ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 


