
 
1 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
…………………………….……………… 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Μάρνη 22  – Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Αρ. πρωτ. 185833/20-6-2013 
Α.∆.Α.: ΒΕΖΣΟΡΕ1-33Ψ/20-6-2013  

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ (Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα                            
Τ.Κ. 105 61  5ος όροφος Γραφείο 10-11)  
Τηλ: 210 3740 504 fax:  210 3740 508 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο 7/2013    
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ∆.Ε. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 45.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -                            
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ              ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα ∆.Σ. 

 
28 Ιουνίου 2013  

 
Παρασκευή          11.00 π.µ.   

    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Έως 45.000 € πλέον ΦΠΑ  Χαµηλότερη τιµή 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ 1-2-1995 τA)  ''Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων''.  
β) του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/ 10-7-2007 τA)  « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου » 

(Κ.Π.∆.) 
γ) την  απόφαση  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 14ου θέµατος της 230ης / 16-5-2013           

Συνεδρίασης του, Α.∆.Α. ΒΕΖΘΟΡΕ1-67Θ και τέλος 
δ) Τις  αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 3396/11-1-2013,  Α.∆.Α. ΒΕΙ6ΟΡΕ1-

ΣΡΣ και 36699/7-5-2013, Α.∆.Α. ΒΕΝΦΟΡΕ1-ΞΡ1, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς 
Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0829.000 - οικ. Έτος 2013, για την  δαπάνη << ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> , που καταχωρήθηκε µε α/α 18/11-1-2013 και 117/ 7-5-2013, στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο, διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την  
χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: 
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«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 45.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ». 

1.  ΕΙ∆ΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Πρόκειται για έργο που αφορά αποστολές προσκλήσεων στα µέλη της ∆.Ε. αλληλογραφίας κλπ, 
των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆Ε. µε διάρκεια ενός έτους.  Οι απαιτήσεις  του έργου  
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης αυτής. 
 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα 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 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3µελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων 
∆ιαγωνισµών, που ορίστηκε µε την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-7-2012 
συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος 
όροφος, στην αίθουσα του ∆.Σ. στις 28 Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 π.µ. 
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 45.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον  
του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται, όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
και βαρύνουν µόνο το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους,  µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, στο πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22, Τ.Κ. 
104 33, Αθήνα), έως την ηµέρα και ώρα που θα γίνεται ο διαγωνισµός, πέραν της οποίας δεν θα 
γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 
Οι προσφορές αφού πρωτοκολληθούν, θα επιδίδονται στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του, προκειµένου να αποσφραγιστούν και να 
αξιολογηθούν.  
 
 
Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 15.00. 
 
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 
Οι προσφορές  θα αποσφραγιστούν  από την επιτροπή  διενέργειας  του διαγωνισµού  
αυτού, στις 28 Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 π.µ. 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 τον διαγωνισµό. 
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• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
1. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την 

ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο θα εσωκλείονται τα 
δικαιολογητικά  (πρωτότυπο και αντίγραφο), του άρθρου 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, 
του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007).  

2. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την 
ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει την οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 

3. Σφραγισµένο υποφάκελο,  που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την 
ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ο οποίος θα περιέχει την τεχνική προσφορά του 
συµµετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Η µη τήρηση των αναφεροµένων στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 4 της παρούσας 
διακήρυξης, καθιστούν τη προσφορά απαράδεκτη. 

Τόσο η οικονοµική όσο και η τεχνική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφηµένες και θα 
έχουν 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 αξιολόγησης 
του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 
µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

• 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 µετέχουν στο διαγωνισµό, (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες  από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για 
τον 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. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσουν τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ  Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1,  εδαφ. 
β και γ. 

5.2  Ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υποχρεωµένος εντός 
20 ηµερών από τη κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, µε βεβαίωση 
παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που 
προβλέπονται  στο Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ  Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 2,  προκειµένου να 
ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.   

5.3 Η µη υποβολή  των δικαιολογητικών του Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ  Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1,  
εδαφ. β και γ,  συνιστά  λόγο αποκλεισµού  από το διαγωνισµό.  

5.4 Για τις ενώσεις  προµηθευτών  ισχύουν  πλέον των ανωτέρω  και τα  αναγραφόµενα  στο  
άρθρο 7 του Π.∆.  118/07.  

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

• Οι  τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ. 
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• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•  Στις τιµές 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 στις  προσφερόµενες τιµές. 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν τιµή µονάδας για κάθε µία αποστολή από τις πιο κάτω 
και  οπωσδήποτε µε τη σειρά που ακολουθεί. 

α) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται 
στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα.  
β) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται 

στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε αυθηµερόν παράδοση ή επείγουσες. 
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα. 
δ) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που 

περιλαµβάνεται στο δίκτυο, βάρους µεγαλύτερου των 2 kgr, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ. 
ε) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους µεγαλύτερου  των 2 kgr, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ. 
στ) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΩΡΑΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 
ζ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση µετά 2-3 

εργάσιµες µέρες. 
η) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 
θ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 
ι) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  και ΚΥΠΡΟ βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 

µέρες. 
ια) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση 

σε 3-4 µέρες. 
ιβ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  βάρους έως 0,5 kgr και 

παράδοση σε 3-4 µέρες. 
ιγ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες. 

 
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίνεται  τιµή για κάποιο είδος αποστολής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  
• Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τιµές  για όλα τα είδη αποστολών  του 

έργου που προαναφέρθηκαν και περιγράφονται επίσης αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄.  
• Παράλειψη αναφοράς ζητούµενης τιµής αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
• Οι τιµές προσφοράς 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. 

• Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογίζονται   στο καθαρό  προ ΦΠΑ  
ποσό των τιµολογίων του, σε  ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και χαρτοσήµου 2,4 % επί του 
3%. 

• Ο ανάδοχος επιπλέον  βαρύνεται µε κράτηση ίση  µε το  0,1% της συνολικής αξίας της 
συµβάσεως εκτός Φ.Π.Α.  (45.000,00€), σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3  
( ΦΕΚ204Α /15-9-2011)  

• Το ποσό της κράτησης αυτής (0,1%), θα παρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωµή του 
αναδόχου.  

• Επίσης  θα παρακρατηθεί  φόρος  σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ  ποσό.  
• Τέλος ο ανάδοχος θα υπόκειται σε όποιες νέες κρατήσεις, ενδεχοµένως θεσµοθετηθούν 

κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα κινηθεί ως εξής: 
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Κατ΄ αρχήν θα αποσφραγίσει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και τους  υποφακέλους 
των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς που εµπεριέχονται. Στη συνέχεια ελέγχει και 
µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
τεχνική περιγραφή και την τεχνική περιγραφή (µονογραφές ανά φύλλο). Επίσης µονογράφει τους 
φακέλους των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών µόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν 
πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη  προκήρυξη δικαιολογητικά.   

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή,  
στις 28 Ιουνίου 2013, 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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της  χαµηλότερης τιµής.   
Για το προσδιορισµό του µειοδότη του διαγωνισµού, θα πολλαπλασιάζεται η 
προσφερόµενη τιµή ανά είδος αποστολής, επί την ποσότητα των αποστολών για το ίδιο 
είδος,  που φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο αναγράφονται όλα τα είδη 
των ζητούµενων αποστολών  και οι προβλεπόµενες ποσότητες τους, αφού λήφθηκε 
υπόψη η  κίνηση αποστολών  το έτος 2012 και η  πιθανή αύξηση τους  ανά είδος, κατά τη 
νέα περίοδο ανάθεσης. 
Στο τέλος µε άθροιση των επί µέρους ποσών ανά είδος αποστολής θα προκύπτει η ενδεικτική 
συνολική προσφορά για τον κάθε συµµετέχοντα. Η σύγκριση των ενδεικτικών συνολικών 
προσφορών θα αναδείξει τον µειοδότη του διαγωνισµού.  

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά για το πλήθος των επί µέρους αποστολών, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν ως δείκτες εκτίµησης της χαµηλότερης προσφοράς  και να διευκολυνθεί το έργο 
της επιτροπής. Για  κανένα λόγο δεν µπορούν όµως να λειτουργήσουν δεσµευτικά, για τις 
αποστολές που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη νέα περίοδο ανάθεσης. 

Επίσης οι νέες αποστολές θα µπορούν να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται των 
προβλεπόµενων αποστολών   και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος, να τις πραγµατοποιεί µε τις 
τιµές µονάδας ανά είδος αποστολής που ήδη προσέφερε, χωρίς να δικαιούται να µεταβάλει τη τιµή 
της προσφοράς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.∆.Ε. ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
1. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που 

περιλαµβάνεται στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη 
µέρα. 

3000 

2.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που 
περιλαµβάνεται στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε αυθηµερόν παράδοση ή 
επείγουσες. 

500 

3.   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους έως 2 kgr, 
µε παράδοση την επόµενη µέρα. 

15000 

4.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που 
περιλαµβάνεται στο δίκτυο, βάρους µεγαλύτερου των 2 kgr (επιπλέον κιλά).  

500 kgr 

5.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους µεγαλύτερου  
των 2 kgr (επιπλέον κιλά). 

7500 kgr 

6.   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΩΡΑΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  50 
7.   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ βάρους έως 2 kgr, µε 

παράδοση µετά 2-3 εργάσιµες µέρες . 
20 

8.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 50 
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9.   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 50 
10.
  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ βάρους έως 0,5 kgr και 
παράδοση σε 3-4 µέρες. 

50 

11. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και 
παράδοση σε 3-4 µέρες. 

50 

12.
    

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  βάρους έως 0,5 
kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες. 

20 

13. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 
µέρες. 

5 

Εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 5 αυτής της προκήρυξης, σε ότι αφορά τα 
δικαιολογητικά εκείνου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού θα προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, 
αναφέροντας µόνο τις τιµές µονάδας για κάθε είδος αποστολής, όπως αυτές θα 
προκύψουν από τη προσφορά του και µε τις οποίες θα συνεργαστεί µε τους Τοµείς 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. για διάστηµα ενός έτους, για συνολικό ποσό όχι µεγαλύτερο των 
45.000,00 € πλέον του ΦΠΑ.  
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει  από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο µπορεί επίσης 

να ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, αν κατά την άποψη του οι τιµές που επιτεύχθηκαν 
είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 
 
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

9.1 Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε 
απόδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά  για την εκπροσώπηση του. 

9.2 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 
9.3 Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εντός 10 ηµερών να 

υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   
  
10. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

10.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, 
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 ∆.Σ. του E.T.A.A. 

10.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τα 
καθήκοντα του  ή   παραβεί  τους  όρους  της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 

10.3 Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω            
κυρώσεις :  

α) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε στους υπολοίπους  που είχαν λάβει 
µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07 . Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 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 το νέο 
έργο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου 
τοµέα   

γ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται µε 
τροποποίηση 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 έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 
11. ΠΛΗΡΩΜΗ 
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• Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του διαγωνισµού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε µήνα 

µετά την παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβών των Τοµέων Μηχανικών 
& Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

• Ο δικαιούχος θα  υπόκειται   σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των 
τιµολογίων του, όπως αυτή του 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήµου 2,4 % επί του 3%,  
καθώς και 0,1% επί της συνολικής αξίας της συµβάσεως εκτός Φ.Π.Α.  (45.000,00€), 
σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204Α /15-9-2011) ή ενδεχοµένως σε άλλες 
εάν αυτές θεσµοθετηθούν στην διάρκεια της σύµβασης.  

• Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα παρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωµή του αναδόχου.   
• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.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.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.                                                                                  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η τιµολόγηση από τον ανάδοχο των παρεχόµενων υπηρεσιών ταχυµεταφοράς, θα γίνεται χωριστά 
ανά Τµήµα και για την Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε ως εξής:  

 
1) Αποστολές Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα τη Πάτρα 
Φιλοποίµενος 2 - 4,  Τ.Κ. 26 221 -  e-mail: patra.tsmede@4877.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία: Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου. 
 

2) Αποστολές Τµήµατος Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο                                                 
Σµύρνης 28, Τ.Κ. 71 201 -  e-mail: irakleio.tsmede@4163.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων. 
 

3) Αποστολές Τµήµατος Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα                                           
Καλλιθέας 7, Τ.Κ. 41 222 -   e-mail: larisa.tsmede@4494.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας. 
 

4) Αποστολές Τµήµατος Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα                                                  
Ν. Ζέρβα 7-9, Τ.Κ. 45 332 - e-mail: ioannina.tsmede@5025.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Πρέβεζας. 
 

5) Αποστολές Τµήµατος Αν. Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα τη Καβάλα                                      
Αβέρωφ 12Β, Τ.Κ. 65 302  -  e-mail: kavala.tsmede@4378.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας, Σερρών, Ξάνθης, 
Κοµοτηνής. 
 

6) Αποστολές Τµήµατος Πελοποννήσου µε έδρα τη Τρίπολη 
Ελ. Βενιζέλου 6 , Τ.Κ. 22 100 - e-mail: tripoli.tsmede@4825.syzefxis.gov.gr 
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Υπαγόµενα Γραφεία : Τρίπολης, Καλαµάτας, Κορίνθου, Σπάρτης. 
 

7) Αποστολές Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη                                      
Ζεύξιδος 8, Τ.Κ. 546 22  -  e-mail: thessaloniki.tsmede@4362.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έδεσσας, Καστοριάς, Κατερίνης, 
Κιλκίς, Πολυγύρου, Φλώρινας. 
 

8) Αποστολές Τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Νήσων µε έδρα την Αθήνα                                              
∆/νση Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών – 
Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - e-mail: periferiaka@tsmede.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Πειραιά, Άµφισσας, 
Λαµίας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου, Χαλκίδας, Χίου. 

 
9) Αποστολές Κεντρικής Υπηρεσίας Τοµέων Μηχανικών µε έδρα την Αθήνα 
Τµήµα γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας – 
Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - e-mail: grammateia@tsmede.gr 
 

**Σηµ. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης του Τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Νήσων και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Τοµέων Μηχανικών, από την Κολοκοτρώνη 4,  σε νέα διεύθυνση, θα 
ενηµερωθεί έγκαιρα ο ανάδοχος.  
Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδει εννιά (9) συνολικά  τιµολόγια δηλ.  ένα για κάθε Τµήµα 

από τα προαναφερθέντα (σύνολο 8 τιµολόγια για τα Τµήµατα ) και ένα για τη Κεντρική Υπηρεσία  µε τις 
χρεώσεις αποστολών που αφορούν τη κάθε υπηρεσία,  τα οποία  θα αποστέλλει ταχυδροµικά στις κατά 
τόπους έδρες των Τµηµάτων και στο  Κεντρικό αντίστοιχα.   
Κάθε τιµολόγιο, από τα 8 τιµολόγια των Τµηµάτων, θα συνοδεύεται από: 
 α)  ένα συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών του Τµήµατος ( για όλα τα γραφεία που υπάγονται στο 

Τµήµα) και  
β) τους  επί µέρους πίνακες αποστολών για κάθε Γραφείο που υπάγεται στο εν λόγω Τµήµα. 
Οι πίνακες αυτοί θα αποστέλλονται και εκτυπωµένοι µαζί µε το τιµολόγιο αλλά και σε ηλεκτρονική 

µορφή στη ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε Τµήµατος. 
Π.χ.  το τιµολόγιο για τις αποστολές Τµήµατος ∆υτ. Ελλάδας θα στέλνεται στη έδρα του Τµήµατος 

δηλ. στην Πάτρα και θα συνοδεύεται α)  από συγκεντρωτικό πίνακα  των αποστολών όλων των 
Γραφείων που υπάγονται στη Πάτρα ήτοι Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου και β) από τους επιµέρους πίνακες 
για τις αποστολές του κάθε Γραφείου δηλ. πίνακας αποστολών  Πάτρας , πίνακας  Αγρινίου, πίνακας  
Πύργου. 

 
Το τιµολόγιο της κεντρικής υπηρεσίας θα συνοδεύεται µόνο από συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών 
του κεντρικού, ο οποίος θα στέλνεται ηλεκτρονικά αλλά και εκτυπωµένος στη Κεντρική  Υπηρεσία  
των Τοµέων Μηχανικών στην Αθήνα,  Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 -  Τµήµα γραµµατείας και 
∆ιοικητικής Μέριµνας .  
 
Σηµειώνεται ότι στους πίνακες, θα συµπεριλαµβάνονται και οι αποστολές τρίτων προς υπηρεσίες του 
Ταµείου, µε χρέωση αποδεκτή από το Ταµείο.  
Αυτές οι αποστολές θα συµπεριλαµβάνονται στους συγκεντρωτικούς και στους επιµέρους πίνακες 
που αφορούν τους παραλήπτες των αποστολών.   
Π.χ. αν ζητηθεί από ενδιαφερόµενο στην Αθήνα, να γίνει αποστολή προς το Γραφείο Κέρκυρας µε 
χρέωση των Τοµέων Μηχανικών,  τότε αφού η ανάδοχος ελέγξει την αποδοχή της χρέωσης από το 
Γραφείο Κέρκυρας, θα χρεώσει την αποστολή στο εν λόγω γραφείο και θα τη συµπεριλάβει τόσο στον 
επιµέρους πίνακα αποστολών του Γραφείου Κέρκυρας,  όσο και στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Τµήµατος Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα. 
 
                                                  
Τα κατά τόπους Τµήµατα θα κοινοποιούν τους επί µέρους πίνακες στα Γραφεία τους. 
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Οι υπεύθυνοι των Γραφείων, ύστερα από έλεγχο που θα κάνουν,  θα συντάσσουν πρακτικό 
εκτέλεσης εργασιών για τις αποστολές που έχουν πραγµατοποιήσει και για τη σωστή τιµολόγηση τους, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µεταξύ του Ταµείου και του αναδόχου, το οποίο πρακτικό στη 
συνέχεια, θα στέλνουν  µαζί µε τον πίνακα και  τα αποδεικτικά αποστολών τους στο Τµήµα τους. 
Ο  προϊστάµενος κάθε  Τµήµατος θα βεβαιώνει επί του συγκεντρωτικού πίνακα, ότι οι αποστολές που 

αυτός περιλαµβάνει και αφορούν το εν λόγω τιµολόγιο, έχουν πραγµατοποιηθεί, έχουν τιµολογηθεί 
σωστά και βαρύνουν τους Τοµείς Μηχανικών. 

 
Τέλος κάθε Τµήµα θα στέλνει προς εξόφληση στο Τµήµα Εκκαθάρισης ∆απανών της Κεντρικής 

Υπηρεσίας,  το τιµολόγιο του συνοδευόµενο από τον συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών µε τη σχετική 
βεβαίωση που προαναφέρθηκε, καθώς και τα πρακτικά εκτέλεσης των επιµέρους Γραφείων, ενώ τα 
αποδεικτικά αποστολής θα φυλάσσονται  στην έδρα του Τµήµατος για πιθανό µελλοντικό έλεγχο. 

 
Για τη Κεντρική Υπηρεσία το τιµολόγιο και ο συγκεντρωτικός πίνακας θα στέλνεται στο Τµήµα 

Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας (Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα) και το Πρακτικό Εκτέλεσης θα 
συντάσσεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβών της κεντρικής υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών 
& Ε.∆.Ε. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κοινοποιεί προς ενηµέρωση , ηλεκτρονικά, τους 

συγκεντρωτικούς πίνακες όλων των Τµηµάτων αλλά και της Κεντρικής Υπηρεσίας µαζί µε αντίγραφα 
των (9) τιµολογίων που θα εκδίδει κάθε µήνα στο Τµήµα Προµηθειών e-mail: periousia@tsmede.gr  

 

 
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών. 
 
13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

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 Προµηθευτών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ « ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ « ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται στα γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 – ∆/νση 5ος όροφος Γραφείο 10 – 11,  από 8:00  µέχρι 13:30 και στο 
τηλέφωνο 210 37 40 504 ,  fax 210 3740 508.  

Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκειται στους όρους αυτής της διακήρυξης, ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του  Π.∆. αριθµ. 118/07, που θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας. 
  Η διακήρυξη του διαγωνισµού αυτού, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr 
και των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. www.tsmede.gr, ενώ περίληψη της, έχει 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράµµατος «διαύγεια». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Πιο κάτω γίνεται περιγραφή του έργου των ετήσιων αποστολών των Τοµέων Μηχανικών & 
Ε.∆.Ε. 
 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ∆.Ε. 
 
Συχνότητα αποστολών: 4 φορές κάθε µήνα 
Βάρος προσκλήσεων : έως 2 kgr κάθε πρόσκληση. 
Παράδοση: Την επόµενη µέρα ή σε ειδικές περιπτώσεις αυθηµερόν. 
Ο µέσος όρος προσκλήσεων ανά αποστολή θα είναι περίπου 14 κάθε φορά, ή 56 

προσκλήσεις το µήνα. Ο κύριος όγκος των αποστολών αυτών αφορά τη περιοχή της Αθήνας, ενώ 
λίγες από αυτές γίνονται προς επαρχιακές πόλεις. 

 
 

2. ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
 Αφορούν: 
 α) Αποστολές αλληλογραφίας και δεµάτων, εντός Αθήνας, προς και από  την ευρύτερη  

περιοχή της Αθήνας, µε παράδοση την επόµενη µέρα ή αυθηµερόν ή επείγουσες. 
 β)  Αποστολές αλληλογραφίας και δεµάτων, εντός πόλεων της Ελλάδας ( συνήθως έδρες των 

Επαρχιακών Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. που φαίνονται στον πιο  
κάτω πίνακα ), µεταξύ των πόλεων αυτών και από αυτές προς Αθήνα και αντίστροφα µε 

παράδοση την επόµενη µέρα.  
 

 
γ)  Αποστολές αλληλογραφίας, στη  Γερµανία  και  Κύπρο, στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και 

της Ευρώπης, καθώς και στην Αµερική, βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες.  
 
Ειδικότερα οι αποστολές που αφορούν τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. έχουν τα 

πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
α) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 

δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα.  
β) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 

δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε αυθηµερόν παράδοση ή επείγουσες.  

Α/Α 
 
ΠΟΛΗ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΟΛΗ 

 
Α/Α 

 
ΠΟΛΗ 

1.  ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ) 16.  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 31.  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
2.  ΑΓΡΙΝΙΟ 17.  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 32.  ΠΡΕΒΕΖΑ 
3.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18.  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 33.  ΠΥΡΓΟΣ 
4.  ΑΜΦΙΣΣΑ 19.  ΚΕΡΚΥΡΑ 34.  ΡΕΘΥΜΝΟ 
5.  ΑΡΤΑ 20.  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 35.  ΡΟ∆ΟΣ 
6.  ΒΕΡΟΙΑ 21.  ΚΙΛΚΙΣ 36.  ΣΕΡΡΕΣ 
7.  ΒΟΛΟΣ 22.  ΚΟΖΑΝΗ 37.  ΣΠΑΡΤΗ 
8.  ∆ΡΑΜΑ 23.  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38.  ΣΥΡΟΣ 
9.  Ε∆ΕΣΣΑ 24.  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 39.  ΤΡΙΚΑΛΑ 
10.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 25.  ΛΑΜΙΑ 40.  ΤΡΙΠΟΛΗ 
11.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26.  ΛΑΡΙΣΑ 41.  ΦΛΩΡΙΝΑ 
12.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27.  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 42.  ΧΑΛΚΙ∆Α 
13.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28.  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 43.  ΧΑΝΙΑ 
14.  ΚΑΒΑΛΑ 29.  ΞΑΝΘΗ 44.  ΧΙΟΣ 
15.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30.  ΠΑΤΡΑ   
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γ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα. 

δ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 
δίκτυο, βάρους µεγαλύτερου των 2 kgr, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ.  

ε) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους µεγαλύτερου  των 2 kgr, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ.  

στ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΩΡΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  
ζ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση µετά 2-3 

εργάσιµες µέρες. 
η) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  
θ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.  
ι) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 

µέρες.  
ια) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 

3-4 µέρες.  
ιβ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  βάρους έως 0,5 kgr και 

παράδοση σε 3-4 µέρες. 
ιγ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

• Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θα αφορούν αποστολές από τη Κεντρική Υπηρεσία                 
( Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα ή όπου αλλού αυτή µετεγκατασταθεί) ή τα Περιφερειακά γραφεία των 
Τοµέων Μηχανικών. 

• Επίσης θα αφορούν ορισµένες αποστολές τρίτων, µε παραλήπτη Υπηρεσία των Τοµέων 
Μηχανικών. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγχει την αποδοχή  
της χρέωσης στους Τοµείς Μηχανικών. 

• Την ευθύνη για τη χρέωση των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., µε το κόστος των 
πιο πάνω αποστολών, θα έχουν η Γραµµατεία της κεντρικής υπηρεσίας και οι υπεύθυνοι των 
Περιφερειακών Γραφείων τους,  µε τους οποίους θα πρέπει να συνεννοείται ο ανάδοχος, σε 
κάθε περίπτωση που χρειάζεται διευκρινήσεις για τη χρέωση των αποστολών.  

• Οι Τοµείς Μηχανικών δεν θα αναλαµβάνουν το κόστος για αποστολές, οι οποίες θα γίνονται 
από τις υπηρεσίες τους, µε την ένδειξη «χρέωση στον παραλήπτη». 

• Σε όλα τα αποδεικτικά αποστολών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναγράφει ευκρινώς 
τα στοιχεία του αποστολέα δηλ. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και τη διεύθυνση της υπηρεσίας, από 
όπου έγινε η αποστολή. Η ίδια υποχρέωση του αναδόχου υπάρχει και για αποστολές τρίτων 
προς το Ταµείο και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται η αναγραφή των ίδιων 
στοιχείων στη θέση του παραλήπτη δηλ. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και διεύθυνση υπηρεσίας 
παραλήπτη.  

• Επίσης αποστολές των Υπηρεσιών των Τοµέων Μηχανικών προς το  Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 
Αθήνα, θα βαρύνουν τους Τοµείς Μηχανικών.  

• Η τιµολόγηση των εργασιών θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα.  
• Για κάθε αποστολή θα πρέπει να υπάρχει στο αποδεικτικό αποστολής,  το όνοµα και η 

υπογραφή του υπαλλήλου που δίνει την εντολή . 
• Αποδεικτικά και οι µε βάση αυτά αποστολές, που δεν θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία, δεν θα 

λαµβάνονται υπ’  όψιν από την υπηρεσία, ούτε θα εξοφλούνται οι χρεώσεις που τα αφορούν .  

• Το τιµολόγιο του αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των 
αποστολών που πραγµατοποιήθηκαν, στην οποία θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, η 
ηµεροµηνία αποστολής και παραλαβής, ο αποστολέας και ο παραλήπτης, ο αριθµός του 
αποδεικτικού, το βάρος, η χρέωση και οι πιθανές ειδικές επιβαρύνσεις, που αφορούν την 
αποστολή. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Υπηρεσία οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετική µε αποστολές, εφόσον του ζητηθεί. 

• Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος από τον Πάρεδρο. 
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• Σε περίπτωση µη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης κάποιας πρόσκλησης σε µέλος της ∆.Ε.  
ο µειοδότης καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καµιά αντίρρηση, το ποσό των 100 € για 
κάθε πρόσκληση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό, του τιµολογίου του 
αναδόχου.  

• Αν σηµειωθούν περισσότερα των τριών (3) κρούσµατα, µη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης 
πρόσκλησης, ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και καταβάλει στο Ταµείο το ποσό των 300 €,  
σαν  ποινική ρήτρα.  

• Το  Ε.Τ.Α.Α.  έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση 
κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας, που προξενήθηκε σ αυτό, από την αθέτηση οποιουδήποτε 
όρου, από µεριάς του αναδόχου. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των  πιο πάνω όρων, θα καταγγελθεί  η σύµβαση  
µε τον εργολάβο.  

• Οι όροι της προκήρυξης, καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων, που υπολογίζονται σαν 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. 

 
 

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                                                            του  

Ε.Τ.Α.Α. 
 

                                                                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  

∆.Ε.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κλπ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α.   

 
Στην Αθήνα σήµερα                                    , µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: αφ’ ενός 

του Ν.Π.∆.∆.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυµία  Ενιαίο 
Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει  Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται  στη ∆.Ο.Υ. 
∆΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ,  που σε  αυτή τη 
περίπτωση  ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του και αφ’ ετέρου της       

                           
                                                                                                             

που έχει έδρα επί της οδού                                                    Τ.Κ.                   τηλ.                     , 
µε Α.Φ.Μ.                          , ∆.Ο.Υ.                                              , νόµιµα εκπροσωπούµενης από                                                                                          
και καλείται από δω και πέρα ανάδοχος, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο 
κάτω:  

 Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. 
Αντωνίου Σελλιανάκη, µε την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από 
πρόχειρο διαγωνισµό,  προϋπολογισµού  έως 45.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. «για την 
αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της  ∆.Ε. στα µέλη της,  επείγουσας 
αλληλογραφίας κλπ. των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  για  περίοδο ενός 
έτους», που διενεργήθηκε στις                       , σύµφωνα µε την  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
επί του 14ου θέµατος της 230ης/16-5-2013 συνεδρίασης του, Α.∆.Α. ΒΕΖΘΟΡΕ1-67Θ και τη 
διακήρυξη Νο 7/2013, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών, όπως αυτή 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-7-2012 συνεδρίασης του ∆Σ του 
Ε.Τ.Α.Α. και µετά : 
Α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του           ου θέµατος της                     
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  και  
Β) Τις  αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 3396/11-1-2013,  Α.∆.Α. ΒΕΙ6ΟΡΕ1-

ΣΡΣ και 36699/7-5-2013, Α.∆.Α. ΒΕΝΦΟΡΕ1-ΞΡ1, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς 
Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0829.000 - οικ. Έτος 2013, για την  δαπάνη << ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> , που καταχωρήθηκε µε α/α 18/11-1-2013 και 117/ 7-5-2013, στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
στην δεύτερη συµβαλλόµενη  εταιρία                                                                             το πιο 

πάνω έργο για περίοδο ενός έτους και αυτή αναλαµβάνει να το διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται πιο κάτω. 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

α) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ∆.Ε. 
Συχνότητα αποστολών: 4 φορές κάθε µήνα 
Βάρος προσκλήσεων : έως 2 kgr κάθε πρόσκληση. 
Παράδοση: Την επόµενη µέρα ή σε ειδικές περιπτώσεις αυθηµερόν. 
Ο µέσος όρος προσκλήσεων ανά αποστολή θα είναι περίπου 14 κάθε φορά, ή 56 

προσκλήσεις το µήνα. Ο κύριος όγκος των αποστολών αυτών αφορά τη περιοχή της Αθήνας, 
ενώ λίγες από αυτές γίνονται προς επαρχιακές πόλεις. 

β) ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 Που αφορούν: 
 α) Αποστολές αλληλογραφίας και δεµάτων, εντός Αθήνας, προς και από  την ευρύτερη  

περιοχή της Αθήνας, µε παράδοση την επόµενη µέρα ή αυθηµερόν ή επείγουσες. 
 β)  Αποστολές αλληλογραφίας και δεµάτων, εντός πόλεων της Ελλάδας ( συνήθως έδρες 

των Επαρχιακών Γραφείων των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. που φαίνονται στον 
πιο κάτω πίνακα ), µεταξύ των πόλεων αυτών και από αυτές προς Αθήνα και αντίστροφα µε 
παράδοση την επόµενη µέρα.  
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γ)  Αποστολές αλληλογραφίας, στη  Γερµανία  και  Κύπρο, στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και 

της Ευρώπης καθώς και στην Αµερική,  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες.  
 
Ειδικότερα οι αποστολές που αφορούν τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. έχουν τα 

πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
α) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 

δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα.  
β) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 

δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε αυθηµερόν παράδοση ή επείγουσες.  
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα. 
δ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται στο 

δίκτυο, βάρους µεγαλύτερου των 2 kgr, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ.  
ε) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους µεγαλύτερου  των 2 kgr, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ kgr ΒΑΡΟΥΣ.  

στ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΩΡΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  
ζ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση µετά 2-3 

εργάσιµες µέρες. 
η) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  
θ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.  
ι) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 

µέρες.  
ια) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 

3-4 µέρες.  
ιβ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  βάρους έως 0,5 kgr και 

παράδοση σε 3-4 µέρες. 
ιγ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες. 

2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η διάρκεια της σύµβασης αυτής είναι ετήσια και ορίζεται από            έως                         . 
 

3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
 
Οι τιµές µονάδας ανά είδος αποστολής σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου, ορίζονται 

στο Πίνακά που ακολουθεί και επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.  
 

Α/Α 
 

ΠΟΛΗ 
 

Α/Α 
 

ΠΟΛΗ 
 

Α/Α 
 

ΠΟΛΗ 
1.  ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 (ΚΡΗΤΗΣ) 
16.  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 31.  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

2.  ΑΓΡΙΝΙΟ 17.  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 32.  ΠΡΕΒΕΖΑ 
3.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18.  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 33.  ΠΥΡΓΟΣ 
4.  ΑΜΦΙΣΣΑ 19.  ΚΕΡΚΥΡΑ 34.  ΡΕΘΥΜΝΟ 
5.  ΑΡΤΑ 20.  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 35.  ΡΟ∆ΟΣ 
6.  ΒΕΡΟΙΑ 21.  ΚΙΛΚΙΣ 36.  ΣΕΡΡΕΣ 
7.  ΒΟΛΟΣ 22.  ΚΟΖΑΝΗ 37.  ΣΠΑΡΤΗ 
8.  ∆ΡΑΜΑ 23.  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38.  ΣΥΡΟΣ 
9.  Ε∆ΕΣΣΑ 24.  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 39.  ΤΡΙΚΑΛΑ 
10.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 25.  ΛΑΜΙΑ 40.  ΤΡΙΠΟΛΗ 
11.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26.  ΛΑΡΙΣΑ 41.  ΦΛΩΡΙΝΑ 
12.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27.  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 42.  ΧΑΛΚΙ∆Α 
13.  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28.  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 43.  ΧΑΝΙΑ 
14.  ΚΑΒΑΛΑ 29.  ΞΑΝΘΗ 44.  ΧΙΟΣ 
15.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30.  ΠΑΤΡΑ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 
 

 
 
 

4. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµά 

του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τα καθήκοντα του  ή   παραβεί  τους  
όρους  της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε στους υπολοίπους  που είχαν λάβει 
µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07 . Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 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 το νέο έργο 
σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου 
τοµέα   

γ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται µε 
τροποποίηση 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 έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

 
5. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
• Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του διαγωνισµού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε µήνα 

µετά την παραλαβή των εργασιών από τα αρµοδίως συγκροτηµένα για το σκοπό αυτό  όργανα 
των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλµατα 
πληρωµής από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
• Ο δικαιούχος θα  υπόκειται   σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των 

τιµολογίων του, όπως αυτή του 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήµου 2,4 % επί του 3%,  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

1.   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται 
στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση την επόµενη µέρα. 

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται 
στο δίκτυο, βάρους έως 2 kgr, µε αυθηµερόν παράδοση ή επείγουσες. 

 

3.   
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους έως 2 kgr, µε 
παράδοση την επόµενη µέρα. 

 

4.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ Αθήνας ή εντός άλλης πόλης της Ελλάδας που περιλαµβάνεται 
στο δίκτυο, βάρους µεγαλύτερου των 2 kgr (επιπλέον κιλά).   

5.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  βάρους µεγαλύτερου  των 2 kgr (επιπλέον κιλά). 

 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΩΡΑΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ   

7.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ βάρους έως 2 kgr, µε παράδοση µετά 
2-3 εργάσιµες µέρες . 

 

8.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  
9.  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.  

10. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ και   ΚΥΠΡΟ βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 
µέρες. 

 

11. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  βάρους έως 0,5 kgr και 
παράδοση σε 3-4 µέρες. 

 

12. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  βάρους έως 0,5 kgr και 
παράδοση σε 3-4 µέρες. 

 

13. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  βάρους έως 0,5 kgr και παράδοση σε 3-4 µέρες.  
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καθώς και 0,1% επί της συνολικής αξίας της συµβάσεως εκτός Φ.Π.Α.  (45.000,00€), 
σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204Α /15-9-2011) ή ενδεχοµένως σε άλλες 
εάν αυτές θεσµοθετηθούν στην διάρκεια της σύµβασης.  

• Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα παρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωµή του αναδόχου.   
• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.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.∆.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 

Α.Φ.Μ. 998146384 ,  ∆.Ο.Υ.   ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η τιµολόγηση από τον ανάδοχο των παρεχόµενων υπηρεσιών ταχυµεταφοράς, θα γίνεται χωριστά 
ανά Τµήµα και για την Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε ως εξής:  

 
1) Αποστολές Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα τη Πάτρα  

Φιλοποίµενος 2 - 4,  Τ.Κ. 26 221 -  e-mail: patra.tsmede@4877.syzefxis.gov.gr  
 

Υπαγόµενα Γραφεία: Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου. 
 

2) Αποστολές Τµήµατος Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο  
      Sm;yrnhw 28, T.K. 71 201 -  e-mailQ irakleio.tsmede@4163.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων. 

 
3) Αποστολές Τµήµατος Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα                                                                          

Καλλιθέας 7, Τ.Κ. 41 222 -   e-mail: larisa.tsmede@4494.syzefxis.gov.gr 
 

Υπαγόµενα Γραφεία : Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας. 
 

4) Αποστολές Τµήµατος Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα                                                               
Ν. Ζέρβα 7-9, Τ.Κ. 45 332 - e-mail: ioannina.tsmede@5025.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Πρέβεζας.  

 
5) Αποστολές Τµήµατος Αν. Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα τη Καβάλα                                      

Αβέρωφ 12Β, Τ.Κ. 65 302  -  e-mail: kavala.tsmede@4378.syzefxis.gov.gr 
 

Υπαγόµενα Γραφεία : Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας, Σερρών, Ξάνθης, Κοµοτηνής. 
 

6) Αποστολές Τµήµατος Πελοποννήσου µε έδρα τη Τρίπολη 
Ελ. Βενιζέλου 6 , Τ.Κ. 22 100 - e-mail: tripoli.tsmede@4825.syzefxis.gov.gr 

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Τρίπολης, Καλαµάτας, Κορίνθου, Σπάρτης. 
 

7) Αποστολές Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη                                      
Ζεύξιδος 8, Τ.Κ. 546 22  -  e-mail: thessaloniki.tsmede@4362.syzefxis.gov.gr  
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Υπαγόµενα Γραφεία : Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έδεσσας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, 
Πολυγύρου, Φλώρινας. 

 
8) Αποστολές Τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Νήσων µε έδρα την Αθήνα                                              

∆/νση Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών –  
Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - e-mail: periferiaka@tsmede.gr  

 
Υπαγόµενα Γραφεία : Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Πειραιά, Άµφισσας, Λαµίας, Λιβαδειάς, 
Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου, Χαλκίδας, Χίου. 

 
9) Αποστολές Κεντρικής Υπηρεσίας Τοµέων Μηχανικών µε έδρα την Αθήνα 

Τµήµα γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας –  
Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - e-mail: grammateia@tsmede.gr  
 

**Σηµ. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης του Τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Νήσων και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Τοµέων Μηχανικών, από την Κολοκοτρώνη 4,  σε νέα διεύθυνση, θα 
ενηµερωθεί έγκαιρα ο ανάδοχος.  
Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδει εννιά (9) συνολικά  τιµολόγια δηλ.  ένα για κάθε Τµήµα 

από τα προαναφερθέντα (σύνολο 8 τιµολόγια για τα Τµήµατα ) και ένα για τη Κεντρική Υπηρεσία  µε τις 
χρεώσεις αποστολών που αφορούν τη κάθε υπηρεσία,  τα οποία  θα αποστέλλει ταχυδροµικά στις κατά 
τόπους έδρες των Τµηµάτων και στο  Κεντρικό αντίστοιχα.   
Κάθε τιµολόγιο από τα 8 τιµολόγια των Τµηµάτων θα συνοδεύεται από: 
 α)  ένα συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών του Τµήµατος ( για όλα τα γραφεία που υπάγονται στο 

Τµήµα) και  
β) τους  επί µέρους πίνακες αποστολών για κάθε Γραφείο που υπάγεται στο εν λόγω Τµήµα. 
Οι πίνακες αυτοί θα αποστέλλονται και εκτυπωµένοι µαζί µε το τιµολόγιο αλλά και σε ηλεκτρονική 

µορφή στη ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε Τµήµατος. 
Π.χ.  το τιµολόγιο για τις αποστολές Τµήµατος ∆υτ. Ελλάδας θα στέλνεται στη έδρα του Τµήµατος 

δηλ. στην Πάτρα και θα συνοδεύεται α)  από συγκεντρωτικό πίνακα  των αποστολών όλων των 
Γραφείων που υπάγονται στη Πάτρα ήτοι Πάτρας, Αγρινίου, Πύργου και β) από τους επιµέρους πίνακες 
για τις αποστολές του κάθε Γραφείου δηλ. πίνακας αποστολών  Πάτρας , πίνακας  Αγρινίου, πίνακας  
Πύργου. 

 
Το τιµολόγιο της κεντρικής υπηρεσίας θα συνοδεύεται µόνο από συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών 
του κεντρικού, ο οποίος θα στέλνεται ηλεκτρονικά αλλά και εκτυπωµένος στη Κεντρική  Υπηρεσία  
των Τοµέων Μηχανικών στην Αθήνα,  Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 -  Τµήµα γραµµατείας και 
∆ιοικητικής Μέριµνας .  
 
Σηµειώνεται ότι στους πίνακες, θα συµπεριλαµβάνονται και οι αποστολές τρίτων προς υπηρεσίες του 
Ταµείου, µε χρέωση αποδεκτή από το Ταµείο.  
Αυτές οι αποστολές θα συµπεριλαµβάνονται στους συγκεντρωτικούς και στους επιµέρους πίνακες 
που αφορούν τους παραλήπτες των αποστολών.   
Π.χ. αν ζητηθεί από ενδιαφερόµενο στην Αθήνα, να γίνει αποστολή προς το Γραφείο Κέρκυρας µε 
χρέωση των Τοµέων Μηχανικών,  τότε αφού η ανάδοχος ελέγξει την αποδοχή της χρέωσης από το 
Γραφείο Κέρκυρας, θα χρεώσει την αποστολή στο εν λόγω γραφείο και θα τη συµπεριλάβει τόσο στον 
επιµέρους πίνακα αποστολών του Γραφείου Κέρκυρας,  όσο και στον συγκεντρωτικό πίνακα του 
Τµήµατος Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα. 
 
                                                  
Τα κατά τόπους Τµήµατα θα κοινοποιούν τους επί µέρους πίνακες στα Γραφεία τους. 
 
Οι υπεύθυνοι των Γραφείων, ύστερα από έλεγχο που θα κάνουν,  θα συντάσσουν πρακτικό 

εκτέλεσης εργασιών για τις αποστολές που έχουν πραγµατοποιήσει και για τη σωστή τιµολόγηση τους, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µεταξύ του Ταµείου και του αναδόχου, το οποίο πρακτικό στη 
συνέχεια, θα στέλνουν  µαζί µε τον πίνακα και  τα αποδεικτικά αποστολών τους στο Τµήµα τους. 
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Ο  προϊστάµενος κάθε  Τµήµατος θα βεβαιώνει επί του συγκεντρωτικού πίνακα, ότι οι αποστολές που 
αυτός περιλαµβάνει και αφορούν το εν λόγω τιµολόγιο, έχουν πραγµατοποιηθεί, έχουν τιµολογηθεί 
σωστά και βαρύνουν τους Τοµείς Μηχανικών. 

 
Τέλος κάθε Τµήµα θα στέλνει προς εξόφληση στο Τµήµα Εκκαθάρισης ∆απανών της Κεντρικής 

Υπηρεσίας,  το τιµολόγιο του συνοδευόµενο από τον συγκεντρωτικό πίνακα αποστολών µε τη σχετική 
βεβαίωση που προαναφέρθηκε, καθώς και τα πρακτικά εκτέλεσης των επιµέρους Γραφείων, ενώ τα 
αποδεικτικά αποστολής θα φυλάσσονται  στην έδρα του Τµήµατος για πιθανό µελλοντικό έλεγχο. 

 
Για τη Κεντρική Υπηρεσία το τιµολόγιο και ο συγκεντρωτικός πίνακας θα στέλνεται στο Τµήµα 

Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας (Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα) και το Πρακτικό Εκτέλεσης θα 
συντάσσεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβών της κεντρικής υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών 
& Ε.∆.Ε. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κοινοποιεί προς ενηµέρωση , ηλεκτρονικά, τους 

συγκεντρωτικούς πίνακες όλων των Τµηµάτων αλλά και της Κεντρικής Υπηρεσίας µαζί µε αντίγραφα 
των (9) τιµολογίων που θα εκδίδει κάθε µήνα στο Τµήµα Προµηθειών e-mail: periousia@tsmede.gr  

 

 
6. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η παρούσα σύµβαση. 
 

 
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
• Ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της 

διακήρυξης Νο  7/2013 του ΕΤΑΑ. 
• Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης.                            

• Οι   αποστολές του έργου θα γίνονται  από τη Κεντρική Υπηρεσία ( Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα- 
ή οποιαδήποτε νέα διεύθυνση ) ή τα Περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών. 

• Επίσης στη παρούσα σύµβαση περιλαµβάνονται ορισµένες αποστολές τρίτων, µε 
παραλήπτη Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ελέγχει την αποδοχή  της χρέωσης στους Τοµείς Μηχανικών. 

• Την ευθύνη για τη χρέωση των Τοµέων Μηχανικών, µε το κόστος των πιο πάνω 
αποστολών, θα έχουν η Γραµµατεία της κεντρικής υπηρεσίας και οι υπεύθυνοι των 
Περιφερειακών Γραφείων, µε τους οποίους θα πρέπει να συνεννοείται ο ανάδοχος, σε κάθε 
περίπτωση που χρειάζεται διευκρινήσεις για τη χρέωση των αποστολών.  

• Οι Τοµείς Μηχανικών δεν θα αναλαµβάνουν το κόστος για αποστολές, οι οποίες θα γίνονται 
από τις υπηρεσίες τους, µε την ένδειξη «χρέωση στον παραλήπτη». 

• Σε όλα τα αποδεικτικά αποστολών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναγράφει 
ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα δηλ. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και τη διεύθυνση της 
υπηρεσίας, από όπου έγινε η αποστολή. Η ίδια υποχρέωση του αναδόχου υπάρχει και για 
αποστολές τρίτων προς το Ταµείο και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται η αναγραφή 
των ίδιων στοιχείων στη θέση του παραλήπτη δηλ. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και διεύθυνση 
υπηρεσίας παραλήπτη.  

• Επίσης αποστολές των Υπηρεσιών των Τοµέων Μηχανικών προς το  Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 
Αθήνα, θα βαρύνουν τους Τοµείς Μηχανικών.  

• Η τιµολόγηση των εργασιών θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα.  
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• Για κάθε αποστολή θα πρέπει να υπάρχει στο αποδεικτικό αποστολής,  το όνοµα και η 
υπογραφή του υπαλλήλου που δίνει την εντολή . 

• Αποδεικτικά και οι µε βάση αυτά αποστολές, που δεν θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία, δεν 
θα λαµβάνονται υπ’  όψιν από την υπηρεσία, ούτε θα εξοφλούνται οι χρεώσεις που τα αφορούν .  

• Τα τιµολόγια του αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικές καταστάσεις των 
αποστολών που πραγµατοποιήθηκαν και χρεώνονται στα τιµολόγια, στις οποίες θα 
περιλαµβάνονται απαραίτητα, η ηµεροµηνία αποστολής και παραλαβής, ο αποστολέας και ο 
παραλήπτης, ο αριθµός του αποδεικτικού, το βάρος, η χρέωση και οι πιθανές ειδικές 
επιβαρύνσεις, που αφορούν την αποστολή. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει 
στην Υπηρεσία οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε αποστολές, εφόσον του ζητηθεί. 

• Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος από τον Πάρεδρο. 
• Σε περίπτωση µη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης κάποιας πρόσκλησης σε µέλος της 

∆.Ε.  ο ανάδοχος καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καµιά αντίρρηση, το ποσό των 100 € 
για κάθε πρόσκληση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό, του τιµολογίου 
του αναδόχου.  

• Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για µη προσήκουσα παράδοση ή µη παράδοση οφειλόµενη 
σε ανωτέρα βία. 

• Αν σηµειωθούν περισσότερα των τριών (3) κρούσµατα, µη έγκαιρης παραλαβής ή 
παράδοσης πρόσκλησης, ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και καταβάλει στο Ταµείο το ποσό 
των 300 €,  σαν  ποινική ρήτρα.  

• Το  Ε.Τ.Α.Α.  έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας, που προξενήθηκε σ αυτό, από την αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου, από µεριάς του αναδόχου. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των  πιο πάνω όρων, θα καταγγελθεί  η 
σύµβαση  µε τον ανάδοχο.  

• Οι όροι της διακήρυξης Νο 7/2013 του ΕΤΑΑ, καθώς και της παρούσας σύµβασης, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που υπολογίζονται 
σαν ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της σύµβασης και την έκπτωση του 
εργολάβου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του 
κοινοποιηθεί νόµιµα. 

• Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύµβαση , ισχύουν οι περί προµηθειών 
διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και κάθε συµβαλλόµενος πήρε από ένα 
υπογεγραµµένο. 

 
Η  παρούσα σύµβαση αρχίζει στις                    και λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του 

ποσού του προϋπολογισµού δηλ  των 45.000,00 € πλέον του ΦΠΑ,  όχι όµως πέραν της            .      
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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