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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                            Αθήνα,  20/09/2012 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                           Αρ.πρωτ. 119115 
Ε.Τ.Α.Α.                            Α.∆.Α. Β4Θ0ΟΡΕ1-Ξ0∆ 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
     ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 –Τ.Κ.: 106 80 ΑΘΗΝΑ               
     ΤΗΛ.: 210 3660900,  FAX.:210 3619433  
     Πληροφ.: κος ∆ηµητριάδης Α. 
                     Τηλ. 210 3619984 
                     κος Γοργοµύτης Εµµ.  
                     Τηλ. 210 3660930 
                     κα Πολίτη Β. 
                     Τηλ. 210 5217312 
                     Fax: 210 5217315 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No 16/2012 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 55.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  
 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: 
1) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 
199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 
2) Του Ν. 2362/95 «περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις»,  
3) Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
4) Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/08-09-1997) «προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000».. 
5) Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη των δηµοσίων 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 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
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την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 
6) 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». 
7) Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη». 
8)  Του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41/Α/01.03.2012) κεφάλαιο Ε’, άρθρο 14 παρ. 7 
«Ρύθµιση θεµάτων επιτροπής προµηθειών υγείας», που αντικατέστησε την παρ. 1 
του άρθρου 13 του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/Α/2.3.2011), σύµφωνα µε το οποίο: 
«Στο στάδιο κατακύρωσης των διαγωνισµών του προγράµµατος προµηθειών 
υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής, γίνεται σύγκριση τιµών των 
οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν 
κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισµό, 
εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 
24 του Ν. 3846/2010». 
9)  Του Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α/03.08.2010) άρθρο 27 παρ.12 και των Ν. 
3846/2010 άρθρο 24 παρ. 2, που συµπληρώνει το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 
σχετικά µε τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ίδιου νόµου. 
10)  Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
11) Του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/11-04-2012) άρθρο 238 «Βελτίωση 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα−Μεσίτες Ακινήτων − 
Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» µε την οποία 
επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 
12) Του Π.∆. 370/95 «προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο». 
13)  Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός προµηθειών του ∆ηµοσίου». 
14) Του Π.∆. 118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). 
15) 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». 
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16) 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». 
17) Του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/22-11-2010 τ. Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 
Τις αποφάσεις: 
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) Την υπ’ αριθµ. 189/12-07-2012 θέµα 49ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α..Α. «Συγκρότηση 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες 
του Ε.Τ.Α.Α. 21/07/2012-20/07/2013». 
3) Την υπ’ αριθµ. 167/13-06-2012 θέµα 7ο απόφαση της ∆.Ε. Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.  
4) Την υπ’ αριθµ. 187/28-06-2012 θέµα 19ο, απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού αυτού, καθώς και η σύσταση 
τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν, η οποία 
διαβιβάστηκε στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. µε αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ-ΤΥ∆Α: 
3684/1/10-07-2012. 
5)  Την υπ’ αριθµ. 964/13-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
67.650,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων στον Κ.Α.Ε. 
0010131100, µε α/α καταχώρησης 964 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. µε Α.∆.Α. 
Β41ΞΟΡΕ1-ΤΙΥ. 
6) Το υπ’ αριθµ. Π1/1493/04-09-2012 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου – 
Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών, σύµφωνα µε το οποίο γνωστοποιείται η 
ενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασµού για την απόδοση της κράτησης 0,10% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συστάθηκε µε το Ν. 
4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011). 
7) Την υπ’ αριθµ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (Φ.Ε.Κ. 32/16-01-2004) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής 
πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 
8)  Την υπ’ αριθµ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (Φ.Ε.Κ. 2198/02-10-2009) απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια οδοντιατρικών υλικών και 
οδοντοτεχνικών υλικών και εργαλείων που θα καλύψουν τις ανάγκες του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. για ένα έτος. 
Προϋπολογισµός δαπάνης 55.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Η προσφορά µπορεί να 
αφορά όλα τα υλικά και εργαλεία ή µέρος αυτών. 
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη η συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης. 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΕΤΑΑ – Τοµέας Υγείας  
∆ικηγόρων Αθηνών 

Χαριλάου Τρικούπη 34, 
 Τ.Κ. 106 80 Αθήνα 

5ος όροφος 

01/10/2012 ∆ευτέρα 11:00 

 
4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
6. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές. 
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 αυτήν η σύµβαση, 
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύµβασης. 
9. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα 
αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007, καθώς και στο άρθρο 13 του Ν. 
3918/2011, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 14 παρ. 7 του Ν. 
4052/2012.   
10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το 
Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α., κα Β. Πολίτη και κα Ρ. Μιχαλοπούλου, 1ος όροφος, 
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Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, τηλ. 210 5217 312 και 210 5217 304 αντίστοιχα, fax: 
210 5217 315 και από το αρµόδιο τµήµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, 
Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα, κο Α. ∆ηµητριάδη, 5ος όροφος, τηλ. 210 3619 
984 και fax 210 3619 433.  
11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα, 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
 
 
11.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
11.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
11.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
11.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
11.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

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

 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 
 

Οδοντιατρικά υλικά, συσκευές και οδοντοτεχνικά υλικά 
και εργαλεία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις 
Οµάδες Α & Β του παρόντος παραρτήµατος. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή των Οµάδων Α 
& Β του παρόντος παραρτήµατος. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή των Οµάδων Α 

& Β του παρόντος παραρτήµατος. 
 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 
Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 

 
55.000,00  €  πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 

 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Προϋπολογισµός εξόδων του Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Εντός 30  (ηµερολογιακών)  ηµερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., 
Οδοντιατρικό Τµήµα,  οδός Ναυαρίνου 10 Αθήνα, σε 

χώρο που θα υποδειχτεί από τον Τοµέα.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

α) 3% στη καθαρή προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου για 
το Μ.Τ.Π.Υ. 

β) 2,4% στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
(χαρτόσηµο Μ.Τ.Π.Υ.) 

γ) 0,10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας ή και 
κάθε συµπληρωµατικής, προ ΦΠΑ, που θα 
παρακρατηθεί άπαξ από την 1η πληρωµή του 

προµηθευτή.  
δ) 4%  παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στην 
καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων. 



 Σελίδα 7 από 50 

Ακολουθούν τα στοιχεία των ζητούµενων υλικών: 

 
Οµάδα Α 

 
Ο ∆ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α    Υ Λ Ι Κ Α 

 
α/α Είδος υλικού  Μον.µέτρησης Ποσότητα 
1 Αλγηνικό αποτυπωτικό υλικό 1 lib   (∆) LB 15 
2 Αµάλγαµα D Capsules ∆ιπλή ∆όση Τεµ 500 
3 Automatrix (δακτύλιοι) NR/2 MR/2 MT/3 WR/2 Κουτιά των 72 10 
4 Αντισηπτικό επιφανειών (δοχείο 1 lit)   (∆) ∆οχεία 1LIT 30 
5 Αιµοστατικός σπόγγος  (∆) Κουτιά 3 
6 Αδροποιητικό σε σωληνάρια (37%)  (∆) Σωληνάρια  20 
7 Αντισηπτικό ριζικού σωλήνα (Gresophene) 

(∆) 
Φιαλίδια 5 

8 Βουρτσάκια κυπελοειδή µικρά σε µαντρέλ για 
καθαρισµό οδόντων τρίχινα ή nylon  (∆) 

Τεµ. 1000 

9 Βελόνες µιας χρήσης 30 shοrt     (∆) Κουτιά των 
100 

8 

10 Βελόνες µιας χρήσης 27 long      (∆) Κουτιά των 
100 

13 

11 Γάντια ελαστικά µιας χρήσης Μ  χωρίς τάλκ Κουτιά των 
100 

260 

12 Γάντια ελαστικά µιας χρήσης Μ υποαλεργικά Κουτιά των 
100 

50 

13 ∆ιευρυντήρες (Reamers) No 15-40 σετ.  (∆) Σετ. των 6 55 
14 ∆ιευρυντήρες (Reamers) Νο 45-80 σετ.  (∆) Σετ. των 6 40 
15 ∆ιαµάντια (ως η αναλυτική περιγραφή που 

ακολουθεί):       (∆) 
i. φλόγες,          30  τεµ. 
ii. κυλινδρικά,    50   τεµ. 
iii. κυπαρίσσια, 100  τεµ. 
iv. στρογγυλά,    20  τεµ.   

Σύνολο 
Τεµαχίων 

200 

16 ∆ίσκοι λείανσης ρητινών (τύπου soflex κλπ) 
(∆) 

Σετ. 3 

17 ∆ισκάρια φθορίωσης ζεύγη µεγάλα    (∆) Ζεύγη 100 
18 ∆ακτύλιοι χάλκινοι σετ Σετ. 1 
19 Eau de labaraque (φιάλη 5 lit) Φιάλη 5 lt 4 
20 Ενέσεις αναισθητικές 1: 100.000 adrenalin  

(∆) 
Κουτιά των 50 50 

21 Ενέσεις αναισθητικές 3% (χωρίς 
αγγειοσυσταλτικό)    (∆) 

Κουτιά των 50 5 

22 Gates (∆) Σετ. 3 
23 Gel φθορίου (∆) Φιαλίδια 3 



 Σελίδα 8 από 50 

24 Κονία πολυκαρβοξυλική (σκόνη + υγρό)  (∆) Σετ. 5 
25 Καθρεφτάκια Νο 5:4 χωρίς στέλεχος χειρός 

(∆) 
∆ωδεκάδες 3 

26 Κώνοι χάρτου Νο 15-40   (∆) Σετ. 20 
27 Κώνοι χάρτου Νο 45-80   (∆) Σετ. 20 
28 Κώνοι γουταπέρκας Νο 15-40  (∆) Σετ. 20 
29 Κώνοι γουταπέρκας Νο 45-80  (∆) Σετ. 5 
30 Κονία υαλοϊονοµερής (τύπου fuji II ) σκόνη + 

υγρό   (∆) 
Σετ 15 

31 Κονία ΖηΟΕ και ευγενόλης (IRM κλπ) σκόνη + 
υγρό   (∆) 

Σετ. 5 

32 Κονία ρητινώδης (τύπου Panavia κλπ) για 
συγκόλληση γεφυρών C & B     (∆) 

Σετ. 4 

33 Καταλύτες (Liguid)  (∆) Φιαλίδια      30 
34 Λεπτόρευστο διορθωτικό αποτυπωτικό 

(τύπου Xanthopren VL)   (∆) 
Σωληνάρια 25 

35 Λάδι λίπανσης χειρολαβών (fl/500 ml)  (∆) Φιαλίδια 6 
36 Λάµες νυστεριού Νο 15  Κουτιά των 

100 
2 

37 Largal Κουτί του 1 
τεµ. 

3 

38 Μάσκες απλές  (∆) Κουτιά των 50 
τεµ. 

10 

39 Νήµα απωθήσεως ούλων (τύπου racestyptine 
κτλ) νήµα + υγρό  (∆) 

Σετ 
 

5 

40 Ξυλοκαϊνη (xylocaine) spray 10%   (∆) Φιαλίδια 1 
41 Οδοντικό νήµα (κηρωµένο)   (∆) Τεµ. 10 
42 Παχύρευστο αποτυπωτικό υλικό 

(σιλικόνη+καταλύτες σωληνάρια) (τύπου 
optosil κλπ)   (∆) 

Κουτιά 12 

43 Ράµµατα από µετάξι:  (∆) 
i. Νο: 3/0,  10 δωδεκάδες 
ii. Νο: 4/0,  20 δωδεκάδες 

(Μήκος βελόνας: 16 mm)     

Σύνολο 
∆ωδεκάδων 

30 

44 Ρύγχη αναρροφήσεως    (∆) Κουτιά των 10 3 
45 Σιελαντλίες ευθείες   (∆) Κουτιά των 

100 τεµ. 
80 

46 Spad (για έµφραξη ριζικών σωλήνων) 
πούδρα και υγρό   (∆) 

Σετ. 5 

47 Στεφάνες διαφανείς για ανασύσταση   (∆) Σετ. 10 
48 Σφήνες ξύλινες όλα τα µεγέθη Κουτιά  

 
10 

49 Συνθετική φωτοπολυµεριζόµενη ρητίνη για 
εµφράξεις των 5 gr. (σε σωληνάρια, ως η 
αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί):  (∆) 

Σετ των 6 τεµ. 10 
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i. Χρώµα Α2:     2 σετ των 6 τεµ. 
ii. Χρώµα Α3:     2 σετ των 6 τεµ. 
iii. Χρώµα Α3,5:     2 σετ των 6 τεµ. 
iv. Χρώµα Α4:        2 σετ των 6 τεµ. 
v. Χρώµα D3:        2 σετ των 6 τεµ. 

50 Συγκολλητικός παράγων + conditioner (τύπου 
prime + bond, syntac κλπ) 
Αυτοαδροποιούµενος  (∆) 

Φιαλίδια 20 

51 Συνθετική Λεπτόρευστη φωτοπολυµεριζόµενη 
ρητίνη για εµφράξεις (τύπου flow)  (∆) 

Σωληνάρια 30 

52 Υλικό προσωρινής έµφραξης (plastor, cavit 
κλπ)     (∆) 

Κουτιά 20 

53 Φρέζες carbide No 332 και 557 (∆) Τεµ. 200 
54 Φρέζες κοινές µικροµοτέρ στρογγυλές 

µακρυές 25 mm   (∆) 
Τεµ. 300 

55 Χειρουργική κονία   (∆) Κουτί 1 
56 Υγρό sterivelox Τεµ. 48 
57 Αντισηπτικές παστίλιες κυτίο 100 τεµ. Κουτί 100 Τεµ. 2 
58 Aplicator tips Τεµ. των 100 10 
59 Βούρτσες καθαρισµού για αναρροφήσεις Τεµ. 20 
60 Καρφίδες ανασυστάσεως Σετ.  10 
61 Xαρτί αρθρώσεως Σετ. 15 
62 Αποτυποτικό µε βάση ΖnO non eugenol Σετ. 3 
63 Ρολλό θερµοσυγκολ/νο συσκευασίας 

εργαλείων για αυτόκαυστο (10-12mm) 
Ρολλά/200m 2 

64 Γλωσσοπίεστρα (σε χωριστή συσκευασία ανά 
τεµάχιο) 

Κουτιά των 
250 τεµ. 

40 

65 Ρολλά κλίνης αδιαβροχοποιηµένα (µήκος: 
50m, πλάτος: 60cm)  

Κουτιά των 12 
τεµ. 

7 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

α/α Είδος Συσκευής  Μον.µέτρησης Ποσότητα 
1 ∆ονητής Αµαλγάµατος (3500-4000 cpm, 

συχνότητα 20Hz) 
Τεµ. 5 

2 Συσκευή θερµοκόλλησης εργαλείων 
αυτόκαυστου κλιβάνου 

Τεµ.  1 
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Οµάδα Β 
 

Ο ∆ Ο Ν Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Υ Λ Ι Κ Α  Κ Α Ι   Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α    
 

α/α Είδος υλικού  Μον.µέτρησης Ποσότητα 
1 Οδοντοστοιχίες άνω και κάτω (πλήρεις) Σετ. 370 
2 Ακρυλικό οδοντοστοιχιών (θερµό) Κιλά 20 
3 Υγρό ακρυλικού οδοντοστοιχιών (θερµό) Κιλά 25 
4 Βαφές κολοβωµάτων Σετ. 5 
5 ∆ίσκοι διαµαντέ Horico Τεµ. 25 
6 Κερί κόκκινο TENATEX Κουτιά     10 
7 Κερί µπλέ για χυτά (RENFERT) 

µοντελαρίσµατος 
Σετ. 2 

8 Moldano Γύψος Κιλά 450 
9 Velmix Γ’υψος  Κιλά 60 

10 Carbide Μεταλ/κων Τεµ. 120 
11 Κερί κίτρινο δαγκωµάτων (GAVEX) µε ακίδα Κουτιά 15 
12 Φρέζες carbide ακρυλικού Τεµ. 120 
13 ∆ιαχωριστικό IVOCLAR LB 4 
14 Πάστα γυαλίσµατος IVOCLAR  Τεµ. 5 
15 ∆ίσκοι κοπής (SPEEDY CUT OF WHEELS) Κουτιά 15 
16 Φωτοπολυµεριζόµενες βασικές πλάκες Τεµ. 450 
17 ∆ιαχωριστικό κολοβωµάτων KERR (Kleen 

lube) 
Τεµ. 3 

18 Υγρό ακρυλικών οδοντοστοιχιών (ψυχρό) Κιλά 8 
19 Ακρυλικό οδοντοστοιχιών (ψυχρό) Κιλά 5 
20 Τροχόλιθοι shofu διάφορα µεγέθη πράσινοι Τεµ. 85 
21 Οξείδια αλουµινίου 50 mm και 110 mm 

(RENFERT) 
Κιλά 40 

22 ∆ιαµάντια ευθείας  µασίφ τροχίσµατος 
µετάλλων και διαµόρφωσης µασητικών 
επιφανειών διαφόρων µεγεθών 

Τεµ. 25 

23  Κερί για κεριέρα elaflex Bredent Τεµ. 2 
24 Σκληρυντικά κολοβωµάτων Gradia Τεµ 7 
25 ∆ιαχωριστικό κολοβωµάτων Gradia Τεµ.  7 
26 Metal primer Gradia Τεµ. 5 
27 Composite primer Gradia Τεµ. 2 
28 Air barrier Gradia Τεµ. 5 
29 Opaguer σε σύριγγες Gradia Τεµ. 16 
30 Dentine (σώµα) Gradia Τεµ. 25 
31 Enamel (διαφάνεια) Gradia Τεµ. 15 
32 Opaqus Dentine Gradia Τεµ. 20 
33 Dia polisher (γυαλίσµατος) Τεµ. 7 
34 Πέρλες και κόλλα συγκολλητική Gradia Σετ. 3 
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35 Πυρόχωµα Bella Star Bego Κουτιά 3 
36 Υγρό Begosolk lit 15 
37 Πλάκες διαµόρφωσης ναρθηκών διαφόρων 

τύπων Sheu dental 
Τεµ. 150 

38 Άγκιστρα συρµάτινα διαφόρων µεγεθών 
Sheu Dental 

Τεµ. 60 

39 Βουρτσάκια γυαλίσµατος σιλικονούχα για 
γυάλισµα Gradia (Bredent) 

Τεµ. 70 

40 Σκαφίδα χύτευσης Naytilus cc plus Τεµ. 20 
41 Βουρτσάκια γυαλίσµατος πάνινα Bredent  

για ριτήνες Gradia  διαφόρων µεγεθών 
Τεµ. 30 

42 Λάστιχα γυαλίσµατος οδοντοστοιχιών Kerr 
Identoflex lab – min κόκκινο 

Τεµ. 250 

43 Σετ γυαλίσµατος οδοντοστοιχιών Bredent 
polishing acrylic σετ πλήρες µε 3 βούρτσες 
και 2 σαπούνια order N.35000840 

Tεµ. 8 

44 Απολυµαντική µέτρων «steriqum» 
αποτυποµάτων 

Τεµ. 6 

45 Ρολλό χαρτί για µούφλα χύτευσης SUE 
DENTAL 

Τεµ. 3 

 
Σηµειώσεις:  
 

1. Για τα υλικά που έχουν ηµεροµηνία λήξης, αυτή θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης.  
 

2. Όπου αναφέρεται το γράµµα (∆), να προσκοµισθούν δείγµατα. Τα δείγµατα να 
είναι «ενεργά» και να διατίθενται στη συσκευασία του κατασκευαστή. 
 

3. Για τα υλικά που έχουν µονάδα µέτρησης «Κουτιά», να αναφέρονται τα 
τεµάχια ανά κουτί. 
 

4. Για τα υλικά που έχουν µονάδα µέτρησης «Σωληνάρια», να αναφέρονται τα 
γραµµάρια ανά σωληνάριο. 
 

5. Για τα υλικά που έχουν µονάδα µέτρησης «φιαλίδια», να αναφέρονται τα ml 
ανά φιαλίδιο. 
 

6. Για τα υλικά που έχουν µονάδα µέτρησης «σετ», να αναφέρονται τα τεµάχια 
ανά σετ. 
 

7. Για τις συσκευές, οι εταιρίες οφείλουν να προσφέρουν εγγύηση καλής 
λειτουργίας, τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού: 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γραφείο πρωτοκόλλου 
του Τ.Υ.∆.Α., Χαριλάου 
Τρικούπη 34, 106 80 
Αθήνα, 4ος όροφος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 01/10/2012, 
ώρα 11:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 01/10/2012, 
ώρα 11:00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 
β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 
γ. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του 
Τ.Υ.∆.Α., Χαριλάου Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα, 4ος όροφος, µε οποιοδήποτε 
τρόπο (ταχυδροµείο, courier κ.α.) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Τ.Υ.∆.Α. µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, η οποία 
στην προκειµένη περίπτωση είναι η Παρασκευή, 28/09/2012 και ώρα 14:00.  
δ. 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. 
ε. 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 
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οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, εκπρόθεσµα. 
στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
• Η φράση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» 

 
ζ. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο 
οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο στ του παρόντος 
άρθρου. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστούς 
υποφακέλους όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ως εξής: 
 
1. Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον 
οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του Π.∆/τος 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 150/10-07-2007): 
-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, 
ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, την οποία και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για 
οποιοδήποτε λόγο και ότι θα προσκοµίσει εµπροθέσµως: 
- Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007), 
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 6 παρ.2 
του Π.∆. 118/2007, ανάλογα στην περίπτωση στην οποία υπάγεται, όπως 
αναφέρεται παραπάνω, προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισµού αυτού και στη συνέχεια να κατακυρωθεί το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στο µειοδότη. 
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- Εναλλακτικά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν µε την 
προσφορά τους (αντί της υπεύθυνης δήλωσης), απευθείας τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Π.∆ 118/2007, 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.  
- Για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόµενα 
στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.  
 
2. Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος φέρει 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και στον οποίο τοποθετούνται όλα τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, όπως ζητούνται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Γ, καθώς και 
στα επιµέρους άρθρα της διακήρυξης. 
- Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του 
µεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
- Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα 
καταγωγής των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. 
- Επίσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος 
της διακήρυξης, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς οι προµηθευτές οφείλουν να 
δηλώσουν το Εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η 
παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Μετά την υποβολή της προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή του Εργοστασίου που 
δηλώθηκε. 
- Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών των προσφερόµενων προϊόντων, τα 
έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής, βαρύνουν τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
- Εάν διαπιστωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών ανυπαρξία 
του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών 
µέχρι και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 
οποιουδήποτε φορέα, αναφεροµένου στο πεδίο εφαρµογή του Ν.2286/95 µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τους ενδιαφεροµένους προς παροχή 
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εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος. Η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την 
κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 
τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
- Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά 
σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προαναφεροµένων στοιχείων που δηλώνονται 
στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ’ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προµήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, 
προκειµένου να συνεκτιµηθεί και το στοιχείο αυτό. 
- Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: ∆ήλωση συµµόρφωσης CE για τα 
προσφερόµενα υλικά και εργαλεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν.1599/86. 
- Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκοµίσουν πρωτότυπο ή νόµιµα επικυρωµένο 
πιστοποιητικό από κοινοποιηµένο Οργανισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ 
αριθµ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (Φ.Ε.Κ.32/Α/16-01-2004) απόφασης σχετικά µε τις 
«Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων». 
- Επίσης, πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης των 
προσφερόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 
∆Υ8δ/Γ.Ποικ.130648 (Φ.Ε.Κ. 2198/02-10-2009) απόφασης, όπως ισχύει µέχρι 
σήµερα, µε όλες τις τροποποιήσεις της. Ειδικά για προϊόντα της κατηγορίας Ι, πρέπει 
να προσκοµίζεται η δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή και τεκµηρίωση ότι ο 
κατασκευαστής (ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του – εάν ο κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα σε κράτος – µέλος της ΕΕ) έχει κοινοποιήσει στην Αρµόδια Αρχή του 
κράτους – µέλους όπου έχει την έδρα του και περιγραφή των συγκεκριµένων 
προϊόντων (βεβαίωση εγγραφής σε µητρώο). 
 
3. Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος 
επίσης φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   
Στην οικονοµική προσφορά, 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 
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απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
η. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, όπως αυτή έχει ορισθεί µε την υπ’ 
αριθµ. 187/28-06-2012 θέµα 19ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
θ. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.  
ι.    Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Καταρχήν, αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής,  καθώς και οι φάκελοι 
των τεχνικών προσφορών, ελέγχονται δε και µονογράφονται από την επιτροπή όλα 
τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές ανά φύλλο. Στη συνέχεια και εφόσον 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνον 
εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις ως προς 
τα ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και µονογράφονται οι φάκελοι, 
καθώς και τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτούς. 
κ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
λ.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
µ. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, είτε ενώπιον των µελών της, είτε 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότησή της 
επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
ν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες.  Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
ξ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ο. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
π. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους  
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 
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αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.  Στην περίπτωση αυτή, ο 
προσφέρων οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
προσφορές που θέτουν όρους και προϋποθέσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 150/10-07-2007) µπορούν 
να υποβληθούν ενστάσεις στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
4.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν 
και της νοµιµότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση. 
4.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο 
του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό και το οποίο γνωµοδοτεί σχετικά. 
4.2.1. 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο 
εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
4.2.2. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της 
διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα. 
 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 από το ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός 2 ηµερών από της υποβολής, αφότου ο 
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ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 
της αναθέτουσας αρχής.  
4.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) 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 τη 
σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
4.2.4. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και την 
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, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη 
σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας 
4.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
4.4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
4.5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε 
µορφής κυρώσεις σε βάρος του, δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 
του ως άνω Π.∆./τος (118/2007) να υποβάλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο 
για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
4.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί 
τοις εκατό (0,10 %) επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια ειδών, 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 
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Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος 
των ανωτέρω ποσών.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
5.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται υποχρεωτικά 
ολογράφως και αριθµητικώς. 
5.2. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
5.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 
για το είδος που προσφέρεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
5.5. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
5.6. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 
ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται τιµή χωριστά 
για κάθε είδος απ’ αυτά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.5. Η σύγκριση των 
προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του είδους και όχι στις τιµές των µερών. 
5.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
5.8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5.9 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς 
και οποιαδήποτε επιπλέον οικονοµική αξίωση του προµηθευτή, πέραν των τιµών 
κατακύρωσης. 
5.10 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. 
5.11 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. 
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Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου. 
5.12 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι: 

• Εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 
εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή 

• Το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαµηλή τιµή για την προµήθεια, θα 
εξετάζονται µε λεπτοµέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της 
προµήθειας. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι 
αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία, που να τεκµηριώνουν ότι 
το κόστος των προς προµήθεια ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του 
συνολικού κόστους που περιλαµβάνει τα προσφερόµενα προϊόντα. Στην περίπτωση 
που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται 
και ο φάκελος µε τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
6.1. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των οδοντιατρικών υλικών και οδοντοτεχνικών υλικών 
και εργαλείων, αλλά και των συσκευών. 
6.2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους το 
Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον 
τόπο εγκατάστασής του.  Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6.3. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του Εργοστασίου 
που δηλώθηκε. 
6.4 Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών των προσφερόµενων 
προϊόντων, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής, βαρύνουν 
τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
6.5. Εάν διαπιστωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών 
ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα 
επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ποινή προσωρινού αποκλεισµού 
τριών (3) µηνών µέχρι και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από τους 
διαγωνισµούς οποιουδήποτε φορέα, αναφεροµένου στο πεδίο εφαρµογή του 
Ν.2286/95 µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τους 
ενδιαφεροµένους προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος 
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Συντάγµατος.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 
που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί 
ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
6.6. Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή 
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των αναφεροµένων στοιχείων της 
παραγράφου 6.2 του άρθρου αυτού που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να 
επισυνάψουν σ’ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του 
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προµήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου να 
συνεκτιµηθεί και το στοιχείο αυτό. 
6.7. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: ∆ήλωση συµµόρφωσης CE για 
τα προσφερόµενα υλικά και εργαλεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86. 
6.8 Επίσης, πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης των 
προσφερόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 
∆Υ8δ/Γ.Ποικ.130648 (Φ.Ε.Κ. 2198/02-10-2009) απόφασης, όπως ισχύει µέχρι 
σήµερα, µε όλες τις τροποποιήσεις της. Ειδικά για προϊόντα της κατηγορίας Ι, πρέπει 
να προσκοµίζεται η δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή και τεκµηρίωση ότι ο 
κατασκευαστής (ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του – εάν ο κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα σε κράτος – µέλος της ΕΕ) έχει κοινοποιήσει στην Αρµόδια Αρχή του 
κράτους – µέλους όπου έχει την έδρα του και περιγραφή των συγκεκριµένων 
προϊόντων (βεβαίωση εγγραφής σε µητρώο). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, λαµβανοµένων υπόψη των οριζοµένων στις 
διατάξεις του Ν. 3918/2011 και του Ν. 4052/2012, που αφορούν στη σύγκριση των 
τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, 
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών στο διαγωνισµό.  
7.2. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης. 
7.3. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ), 
λαµβανοµένων υπόψη µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιµής της οικονοµικής 
προσφοράς προς τη συνολική βαθµολογία του: 
 

Λi= Κi/Βi 
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όπου Λi o συντελεστής συµφέρουσας προσφοράς = (Ki) κόστος οικονοµικής 
προσφοράς / (Βi) σταθµισµένη βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της 
βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης 
επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς i. 
7.4. Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης προσφοράς είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α (Α) - Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1) Η συµφωνία των 
προσφερόµενων 

υλικών µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

 
70% 

Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

  

 1) Η παρεχόµενη εγγύηση 
διατήρησης (ηµεροµηνία λήξης) 

20% Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 

  2) Χρόνος παράδοσης υλικών  10% Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 

 
 

ΟΜΑ∆Α (Β) - Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1)Η συµφωνία των 
προσφερόµενων 

υλικών µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

 
70% 

Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ  

  

 1) Η παρεχόµενη εγγύηση 
διατήρησης (ηµεροµηνία λήξης) 

20% Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 

  2) Χρόνος παράδοσης υλικών  10% Από 100 βαθµούς το 
ελάχιστο έως 110 
βαθµούς το µέγιστο 
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7.5 Για κάθε στοιχείο των οµάδων, καθορίζεται ο επιµέρους συντελεστής βαρύτητας, 
που αναλυτικά φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
7.6 Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 
100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 
στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 
βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.   
7.7 Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του 
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η 
συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 
7.8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
7.9. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
7.10. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι 
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
7.11.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε 
το Ν.2672/98 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2 του Π.∆. 118/2007. 
7.12. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο για τη διοίκηση του. 
Ταµείου όργανο (∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.) και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα προµηθευτή. 
7.13. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός, υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία και θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. µέχρι 
της πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
8.1. 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, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
8.2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση – το πιστωτικό 
ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη 
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση. 
Οι κατωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν: 
Α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
Β) Τον εκδότη. 
Γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων 
Αθηνών). 
∆) Τον αριθµό 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. 
(ΙΙ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του E.T.A.A.- Τοµέας Υγείας 
∆ικηγόρων Αθηνών και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
(ΙΙΙ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
(ΙV) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Ταµείου, που θα υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
8.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
8.3.1 Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, η 
οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας της 
προµήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
8.3.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
8.3.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 
8.2 και τα ακόλουθα: 
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια είδη. 
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(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης θα είναι 
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
8.3.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα επιστραφεί στον προµηθευτή  
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και εργαλείων που 
θα συµφωνηθούν µε το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.∆.Α., ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και αφού ο ανάδοχος προσκοµίσει την 
εγγύηση καλής λειτουργίας.  
8.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας  

8.4.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρει 
για δύο (2) τουλάχιστον έτη.  
8.4.2 Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει στο Ε.Τ.Α.Α. και πριν τη λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας ίσης µε το 
χρόνο της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των δύο (2) ετών. 
8.5 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
8.6. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
25 του Π.∆. 118/2007. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

9.1. Η παράδοση των υλικών και εργαλείων θα γίνει από τον προµηθευτή στην 
αρµόδια επιτροπή παραλαβών, που θα υποδειχθεί από τον Τοµέα που 
προµηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, στο χώρο εγκατάστασης του οδοντιατρικού 
τµήµατος του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.∆.Α. στην οδό Ναυαρίνου αρ. 10, Αθήνα, µέσα σε 
τριάντα (30) ήµερες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µε 
έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. 
9.2. Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης, θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί από το διαγωνισµό αυτό, βαρύνουν οι 
παρακάτω κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/1995 ήτοι: 
α) 3% κρατήσεις Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου αγοράς. 
β) 2,4 % χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
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γ) Φόρος 4% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου αγοράς, µετά την αφαίρεση των 
πιο πάνω κρατήσεων. 
Επίσης, βάσει του Ν. 4013/2011, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 4072/2012 άρθρο 
238:  
δ) 0,10% κράτηση επί της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. της αρχικής και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, που θα παρακρατείται κατά την πρώτη 
πληρωµή του προµηθευτή και θα αποδίδεται υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
ε). Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας-Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών. 
στ) Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν επιβληθεί, κατόπιν της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
11.1 Η οριστική πληρωµή της αξίας των υλικών και εργαλείων στον προµηθευτή, θα 
γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή της συνολικής συµφωνηθείσας ποσότητας. Η πληρωµή του 
προµηθευτή µπορεί επίσης να γίνεται τµηµατικά στη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύµβασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τοµέα, µε την 
εξόφληση της συµβατικής αξίας κάθε παραγγελθείσας ποσότητας, µετά την εκάστοτε 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της. 
11.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την επιτροπή που είναι 
αρµόδια για την παραλαβή των υλικών και εργαλείων ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης των υλικών στην αποθήκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ 118/2007. 
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή  
δ) Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.  
ε) Κάθε άλλο έγγραφο που θα ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου.  
11.3 Η αρµόδια επιτροπή παραλαβής των υλικών υποχρεούται να υποβάλει στην 
αρµόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ειδών που προµηθεύτηκε, 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.  
11.4 Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης 
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από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 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», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 
11.5 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
12.1. Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε, 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 ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισµό. 
12.2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 
µέσα στο συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
12.3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
από την σύµβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
12.4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να 
του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υλικών µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της 
οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
12.5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του Ταµείου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού οργάνου - το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος - αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
12.5.1. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση. 
12.5.2. Προµήθεια των υλικών σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, είτε από τους 
υπόλοιπους προµηθευτές που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν 
συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του Ταµείου που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση 



 Σελίδα 28 από 50 

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 αρµόδιου οργάνου και µε βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
12.5.3. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή 
µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.2286/1995. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
12.5.4. 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. 32 του 
νόµου. 
12.5.5. Η 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, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής 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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 

13.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και εργαλεία µέσα στα 
χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
13.2 Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να 
αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των προς προµήθεια 
ειδών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι 
το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 
φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθούν τα υλικά, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
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13.3 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 τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
13.4 Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 

14.1 Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν 
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των 
τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται 
ως εξής: 
14.1.1 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
το 1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 
συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
14.1.2 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 
του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής 
αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων 14.1.1 και 
14.1.2 προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 
14.1.3 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της 
συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
14.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος είδους, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

15.1 Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Π.∆. 118/2007, του Π.∆. 60/2007, καθώς 
και του Ν. 2286/1995. 
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15.2  Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει και δεν επιλύεται µε βάση τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην ανάδειξη χορηγητή/τών για 
την προµήθεια των υλικών και εργαλείων που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τις απαιτήσεις, τον 
τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών. 
 
2. ΟΡΟΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2.1. ∆είγµατα 
Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισµού, οι προµηθευτές πρέπει να 
προσκοµίσουν δείγµατα των προσφεροµένων υλικών και εργαλείων, όπου ζητείται 
από τη διακήρυξη. Τα δείγµατα πρέπει να είναι «ενεργά» και να διατίθενται στη 
συσκευασία του εργοστασίου του κατασκευαστή. 
2.2. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν: 
α. Χώρα προέλευσης των υλικών. 
Β. Εργοστάσιο κατασκευής. 
Γ. Χρόνο παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την παραγγελία. 
∆. Χρόνο ζωής (ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως) 
Ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 
2.3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση 
Αρµόδιας Αρχής της χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής υλικών και 
εργαλείων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας 
παραγωγής υλικών και εργαλείων. 
2.4 Επίσης, πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης των 
προσφερόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 
∆Υ8δ/Γ.Ποικ.130648 (Φ.Ε.Κ. 2198/02-10-2009) απόφασης, όπως ισχύει µέχρι 
σήµερα, µε όλες τις τροποποιήσεις της. Ειδικά για προϊόντα της κατηγορίας Ι, πρέπει 
να προσκοµίζεται η δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή και τεκµηρίωση ότι ο 
κατασκευαστής (ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του – εάν ο κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα σε κράτος – µέλος της ΕΕ) έχει κοινοποιήσει στην Αρµόδια Αρχή του 
κράτους – µέλους όπου έχει την έδρα του και περιγραφή των συγκεκριµένων 
προϊόντων (βεβαίωση εγγραφής σε µητρώο). 
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3. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
3.1. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε βάση τις Τεχνικές Περιγραφές των υλικών που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
3.2. Οι προσφέροντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονοµική και 
τεχνική), ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
3.3. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές 
δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την επιτροπή 
επουσιώδεις. Για το λόγο αυτό, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται µε 
λεπτοµέρειες για να αξιολογηθούν από την επιτροπή. 
 
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
4.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, και απόλυτα 
σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. 
4.2. Μετά την κατακύρωση, ο προµηθευτής υποχρεούται να επισηµαίνει επιπλέον 
κάθε µονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε: 
α. Τα στοιχεία του προµηθευτή. 
β. Tον αριθµό της σύµβασης. 
 
 
5. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
5.1. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεµία διαφοροποίηση στις τιµές ανά υλικό και 
εργαλείο, που θα κατακυρωθούν από τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, για 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 
5.2. Οι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο εκάστης 
οµάδας υλικών και εργαλείων ή µέρους αυτών.  
 
6. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
6.1. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο στο Γενικό 
Χηµείο του Κράτους όλων των παρτίδων των υλικών τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως, µετά από σχετική αναφορά του 
∆ιευθυντή του Τµήµατος, αρκούντως τεκµηριωµένη. 
6.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά 
ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή µέρος αυτής, ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, να αντικαταστήσει 
την ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει τους όρους  της σύµβασης. 
Εάν τελικά ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 
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6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προµηθευτή µε φροντίδα και 
δαπάνες του, µέσα σε µία (1) ηµέρα, από την ηµεροµηνία προσκόµισης των νέων 
ειδών. 
6.4. Για το επιπλέον χρονικό διάστηµα που απαιτείται από τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προµηθευτής λογίζεται εκπρόθεσµος και 
υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆.). 
 
Τα προσφερόµενα υλικά και εργαλεία θα αναγράφονται από τους 
προµηθευτές σε κατάσταση, σύµφωνα µε τον πίνακα 1 που ακολουθεί: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  
% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Tοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών 
………………………………. 
…………………………… 
 
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 
 
 

Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Εκδότης ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός TK fax )         
Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών      
          ……………………………………………………. 
 
      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση…………………………………………………
…….για την καλή λειτουργία των παραδοτέων υπ’ αυτής ειδών, µε αριθµό 
σύµβασης ……….., που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια 
……………………………………(αρ. ∆ιακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του 
……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµιά ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. …/2012 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

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

1. Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22, 
Τ.Κ. 104 33, µε Α.Φ.Μ: 998146384 και ∆.Ο.Υ. ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που ενεργεί στην 
προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «ΤΑΜΕΙΟ» και 
αφετέρου 

2. Tης Εταιρείας µε την επωνυµία 
…………………………………………………… και διακριτικό τίτλο 
……………………, µε ΑΦΜ ……..…… και ∆.Ο.Υ. …………… που εδρεύει 
στην  οδό ..…………., Τ.Κ. ……., τηλ. ……………..) και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον/την, ……………. κάτοχο του Α.∆.Τ. …………, η οποία στη 
συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  

συµφωνήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: 
Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση 
……………………………...του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, µε την οποία 
αποφασίστηκε η κατακύρωση στον ανάδοχο του διενεργηθέντος πρόχειρου 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και 
αποδοχής της από …………………….προσφοράς του για την προµήθεια 
οδοντιατρικών υλικών και οδοντοτεχνικών υλικών και εργαλείων, για τις ανάγκες του 
οδοντιατρικού τµήµατος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. α ν α θ έ 
τ ε ι σε αυτόν την προµήθεια των συγκεκριµένων ειδών που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, υπό τους κατωτέρω όρους και 
συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΕΙ∆Η - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΕΣ 
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Στο σηµείο αυτό θα συµπεριληφθεί η τεχνική/οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, 
την οποία υπέβαλε στο διαγωνισµό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2° 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια οδοντιατρικών υλικών, 
συσκευών  και οδοντοτεχνικών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική 
Περιγραφή της διακήρυξης. 
 
Τα  ανωτέρω  στο  εξής  θα  καλούνται προµήθεια υλικών, τα  οποία αναλυτικά 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης και στο άρθρο 1 της παρούσας 
σύµβασης, κατ’ είδος και ποσότητα και σύµφωνα µε την προσφορά του Ανάδοχου, 
στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης 
προµήθειας και η οποία (προσφορά) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος κατ’ ελάχιστον 
και µέχρι την πλήρη παράδοση των συµβατικών υλικών από τον προµηθευτή 
και την εκκαθάριση οποιασδήποτε εκκρεµότητας µεταξύ των δύο 
συµβαλλοµένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4° 
 

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µε τους όρους της 
Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας Σύµβασης 
 
4.1 Παράδοση -  Παραλαβή της προµήθειας 
Η παραλαβή της προµήθειας των υλικών, θα γίνεται στα γραφεία του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών (Ναυαρίνου 10), ή όπου αλλού ζητηθεί από το 
Ταµείο, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
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παρούσας σύµβασης, από την τριµελή επιτροπή, που ορίστηκε µε την 187/28-
06-2012 θέµα 19ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. – η οποία διενήργησε το 
διαγωνισµό αυτό - και η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η 
παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται, θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προµήθεια 
υλικών, εκτός εάν η φθορά ή η καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα από 
υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Ταµείου. Ρητώς συµφωνείται ότι 
στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από 
την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος της προµήθειας των υλικών, αυτό θα 
αντικαθίσταται από τον ανάδοχο µε άλλο µε ισοδύναµα ή βελτιωµένα 
χαρακτηριστικά. 
 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει µαζί µε τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και 
συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών 
στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθηµα, το 
οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της 
προµήθειας. 
 
Προϋπόθεση για την παραλαβή των υλικών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους 
(εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων 
ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συµφωνίας 
των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
και τους όρους της σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους 
(εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την 
Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν στην 
ιατρική ασφάλεια, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες των υλικών, για 
όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό 
του, εφόσον του ζητηθεί. 
 
Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο στο Γενικό 
Χηµείο του Κράτους όλων των παρτίδων των υλικών τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως, µετά από σχετική αναφορά του  
∆ιευθυντή του Τµήµατος, αρκούντως τεκµηριωµένη. 
 
4.2 Χρόνος φόρτωσης – παράδοσης 
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των προς προµήθεια ειδών µπορεί να 
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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. 
 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου 
(1/4) αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του 
Π.∆. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
Ταµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 
118/2007).  
 
Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι 
µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. 
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.  
 
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. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
Σε περίπτωση που τα προς προµήθεια είδη φορτωθούν – παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε 
τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
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 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 
συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
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β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του 
µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής 
αξίας του είδους 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 1/2, ποσοστό 5% επί της 
συµβατικής αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
 
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος είδους, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
O υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που 
έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση 
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Το Ταµείο διατηρεί επίσης το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας 
έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία 
εκτέλεσης της προµήθειας - µετά από προηγούµενη έγγραφη 
προειδοποίηση του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από µέρους του 
Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτηση του), ή ότι δεν 
τηρείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου 
εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης   
του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
που θα γίνει σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 
απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την  κατακύρωση, την ανάθεση ή 
τη σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Ταµείου, ύστερα από γνωµοδότηση  
του  αρµοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς   
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007): 
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1. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
2. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους 
που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, 
είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 
118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ε.Τ.Α.Α. ή 
τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που 
δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα προµήθεια, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. 

3. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες 
του δηµόσιου τοµέα. 

4. Σε περίπτωση που η ανάθεση της προµήθειας 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 προκύψει από τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προµήθειας, η οποία 
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των 
οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.∆. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητα του, είναι 
δυνατή η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από 
απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 
118/2007). 
 
Το Ταµείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα 
µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 
υποχρεώσεων.  
 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών της 
προµήθειας σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική 
ρήτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007 και στο άρθρο 5 της 
παρούσας σύµβασης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». Οι ποινικές 
ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται εάν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα των οργάνων του Ταµείου ή 
σε ανωτέρα βία. 
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Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης το Ταµείο δικαιούται - σε περίπτωση 
κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου - να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση 
κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

 
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία των υπό προµήθεια υλικών, 
τυχόν εργασίες εγκατάστασης, την εκπαίδευση του προσωπικού του Τοµέα και την 
εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Ανάδοχου σύµφωνα µε την 
οικονοµική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………….. 
……………………………………………..(…….……..) ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, συµπεριλαµβάνονται όµως όλες οι νόµιµες κρατήσεις 
και έξοδα. 
 
Για την εξόφληση του Αναδόχου έχει δεσµευτεί πίστωση ποσού 67.650,00 € 
από τον προϋπολογισµό εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.∆.Α. µε την υπ’ αριθµ. 
964/13-07-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, στον ΚΑΕ: 0010131100 
«Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού», η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 964 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του  
Τοµέα. 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια υπηρεσία του Ταµείου, µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά, τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, 
όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του 
προσφορά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παράδοσή τους, υπό τον όρο ότι 
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση 
επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων σε βάρος του αναδόχου. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής, το οποίο θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του αναδόχου είναι: 
α)    Τιµολόγιο πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής των υπό προµήθεια ειδών. 
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β) Πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των προϊόντων, που 
συντάσσεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
γ)     Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
δ)   Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 
έλεγχο. 
Κατά την πληρωµή του αναδόχου, θα γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις: 
α) 3% κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
β) 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
γ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, 
αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 
δ) Επίσης, θα παρακρατηθεί ποσοστό 0,10% επί της συνολικής αξίας της 
σύµβασης, προ Φ.Π.Α., κατά την πρώτη πληρωµή του αναδόχου, βάσει του Ν. 
4013/2011, όπως συµπληρώθηκε από το Ν. 4072/2012 άρθρο 238, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο τον βαρύνει. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται  δεκτές  
άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των  αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 
εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) που αφορούν στην 
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις και τις 
διατάξεις της διακήρυξης. 
 
Για όλες τις πληρωµές, θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα 
παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 
εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την 
έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιµολόγιο 
πώλησης - δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής 
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της 
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της Προµήθειας 
ειδών που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική 
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Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και µε αναφορά στην 
περιγραφή αυτή. 
 
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους 
της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου ("project leader"). Ο εκπρόσωπος 
αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα µεριµνά για την καταβολή των 
σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στο 
υλοποιηθέν τµήµα της Προµήθειας υλικών. Το Ταµείο δεν υπέχει καµία ευθύνη για 
την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν 
εµπλέκεται εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις 
εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της ενώσεως / κοινοπραξίας. 
 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής, είναι 
τα εξής: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  : Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΦΜ        : 998146384 
∆ΟΥ        : IA’  ΑΘΗΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 
 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, 
η αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2003/35 της 29-
6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται 
όχληση από το συµβασιούχο. 
 
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον 
αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) 
κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆.118/2007. Επίσης, 
δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Ανάδοχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων   
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, 
που ουδεµία σχέση θα έχει µε το Ταµείο και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, 
δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 
 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 
 
Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προµήθειας από 
τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψη όλης ή µέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον 
Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.∆. 118/2007, διατηρούντος 
επιπλέον του δικαιώµατος να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω 
θετικής και αποθετικής ζηµίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9° 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

9.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση της 
ανάθεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας 
κατέθεσε στο Ταµείο την υπ' αριθ. ……………………………… εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της………………………………, η  οποία  
καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας σε ευρώ της 
παρεχόµενης προµήθειας που του κατακυρώθηκε  στην προ Φ.Π.Α. 
συµβατική αξία, ήτοι ποσού…………………, µε απεριόριστο χρόνο  
ισχύος.   
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας, ύστερα από την πλήρη εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και αφού ο ανάδοχος 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 
 
Κατ’ εξαίρεση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 
1. Αποδεδειγµένα κακή ή µη ενδεδειγµένη χρήση των υλικών από υπαλλήλους 
του Ταµείου ή τρίτους. 
2. Επεµβάσεις στα υλικά από αναρµόδιους υπαλλήλους του Ταµείου ή τρίτα 
πρόσωπα, µη εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο.  
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3. Περιπτώσεις ζηµίας ή καταστροφής προκαλούµενης από θεοµηνίες (σεισµούς, 
πληµµύρες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή µη (πυρκαγιές, 
εκρήξεις κ.λπ.). 
4. Προσβολή του εξοπλισµού από κάθε είδους υγρά ή χηµικές ουσίες (νερό, 
αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύµατα κ.λπ.) 
 

9.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, συσκευών και εργαλείων αρχίζει η 
περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται για δύο 
τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία παραλαβής τους, ή µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξεως των προϊόντων που φέρουν τέτοια ηµεροµηνία (τουλάχιστον 18 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσης ή όσο επιπλέον χρονικό διάστηµα αναφέρεται 
ενδεχοµένως στην προσφορά του Αναδόχου). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο 
Ανάδοχος εγγυάται την καλή κατάσταση λειτουργίας του συνόλου των υλικών που θα 
προµηθεύσει στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς 
όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, τα στοιχεία 
της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο 
που έχει προσκοµίσει.  
 
Η εγγύηση καλύπτει το Ταµείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας 
ή/και ασυµφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού 
προς τα συµφωνηθέντα και ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής 
αξίας προ Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει την εγγύηση καλής 
λειτουργίας πριν την παραλαβή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα 
και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Ταµείου, να αντικαθιστά την 
ελαττωµατική ποσότητα. 
 
Η αντικατάσταση των υλικών θα γίνεται στους χώρους του Τοµέα. Ο Ανάδοχος 
εγγυάται την ύπαρξη ανάλογης ποσότητας για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας 
και αντικατάστασης των υλικών για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής τους, όπως ρητά αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις ως άνω 
υποχρεώσεις του, το Ταµείο µπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες 
(π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) µε δικά του έξοδα, µε ταυτόχρονη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 10° 
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος ή του εργοστασίου του Αναδόχου. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο 
κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου. Πληµµύρα, σεισµός, πόλεµος, εµπορικός 
αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου) και εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής 
(EMBARGO). 
 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει 
να γνωστοποιήσει προς το Ταµείο µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Επί του θέµατος αποφασίζει το ∆.Σ. του Ταµείου. Μόνο η έγγραφη 
αναγνώριση από το ∆.Σ. του Ταµείου της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της 
προµήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Πέραν των λοιπών συµβατικών υποχρεώσεων του Ταµείου, ο Τοµέας έχει τις εξής 
ειδικές υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση των υπό προµήθεια υλικών: 
α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισµό του από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό. 
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης   
σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Τοµέα ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές 
επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.). 
γ) Να γνωστοποιεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής 
λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς να προβαίνουν µονοµερώς σε οποιαδήποτε 
προσθήκη - παρέµβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτηµάτων κ.λπ.,    
παρά µόνον έπειτα από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον Ανάδοχο. 
δ) Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών 
στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένα τα υλικά, να παρέχει επαρκή χώρο για  
κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, 
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καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12° 

 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα   
µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης, δύναται 
να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, 
αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος 
αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ταµείου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 
ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το Ταµείο  δικαιούται να καταγγείλει  τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των 
όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Ταµείου. 
(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 
σύµβασης εντολές του Ταµείου. 
(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση. 
(δ) Αν ο  Ανάδοχος  πτωχεύσει, τεθεί υπό  αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών 
του στοιχείων. 
(ε) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Ανάδοχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατος του. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε θέµα που δεν 
ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π∆ 118/2007 
και εν γένει οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. 
 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία 
ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, το Ταµείο και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, 
πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 
 
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17° 
 

∆ΙΕΠΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο 
και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε 
τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται, είναι τα εξής: 

1. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ……………… ∆ιακήρυξη µε όλα τα παραρτήµατά της και 
τα συνοδευτικά της έγγραφα. 

2. Η από ………………………….. Προσφορά (οικονοµική και τεχνική) του 
αναδόχου µε όλα τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα. 

3. Η υπ’ αριθµ. …………………… απόφαση κατακύρωσης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
µε την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η προµήθεια των συµβατικών ειδών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18° 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 
1.     Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και 
συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε 
γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει εξ' ολοκλήρου όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Κατά τον αυτό τρόπο, εγγυάται  
την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της 
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σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
3. Τέλος, και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, 
θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 
 
Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3)  
πρωτότυπα και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους 
συµβαλλόµενους, έλαβε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
        ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

  Αργύριος Ζαφειρόπουλος 
 
 
 
 
 

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 
 
 


