
 

 
     
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΠΡΟΝΟΙΑΣ   
     
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
                       ----------------  
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
                            (Ε.Τ.Α.Α.)          
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.∆/νση: Μάρνη 22 – 104 33 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Πολίτη / Ε. Κατσαριώτη
 &    Φ. Κωσταράς
Τηλ.:   210 5217312/327 & 210 3740527
Fax:     210 5217315 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) 
ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 50.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ Π Α

  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  -                   
2ος όροφος  -  Αίθουσα ∆.Σ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Έως 50.000,00 € πλέον Φ Π Α

 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν

1.1  Του Ν. 3588/2007 (Φ.ΕΚ Α

1.2 Του Ν. 3861/2010 (Φ Ε Κ Ενίσχυση της διαφάνειας

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις

1.3 Του Ν. 2362/1995 (Φ Ε Κ

1.4  Του Ν. 4013/2011 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν πτωχευτικός κώδικας

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες

4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/18-

1.5 Του Ν. 4072/2012 (Φ Ε Κ Α

περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή

         
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                          Αθήνα,    
        Αριθµ. ∆ιακ
                   Αρ.πρωτ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         Α.∆.Α. :BI

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                  
                                        

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

104 33 ΑΘΗΝΑ 
Κατσαριώτη 

Κωσταράς 
12/327 & 210 3740527 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  1 / 2014 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ
 ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 

                   
28.01.2014 ΤΡΙΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

πλέον Φ.Π.Α. 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Το Ε Τ Α Α έχοντας υπόψη: 

όπως αυτές ισχύουν: 

ΤουΝ Φ.Ε.Κ. 153/Α/10-07-2007) «Πτωχευτικός Κώδικας». 

Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις

Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού

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» και του άρθρου του Ν

-04-2013) περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 4013/2011.

Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/11-04-2012) άρθρο 238 «Βελτίωση επιχειρηµατικού
Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων
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Αθήνα,    10.01.2014 
Αριθµ. ∆ιακ: 1/2014  
Αρ πρωτ:2797/14-01-2014 

BIΨΠΟΡΕ1-ΕΛΓ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΟΥ Ε Τ Α Α ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΩΡΑ 

10:00 π.µ. 

Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Του Ν Φ Ε Κ Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού» 

Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν πτωχευτικός κώδικας) – 
διατάξεις και του άρθρου 61 του Ν. 

περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 4013/2011. 

άρθρο Βελτίωση επιχειρηµατικού 
Ρύθµιση θεµάτων 
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ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» µε την οποία επιβάλλεται κράτηση 
0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 

1.6 Του Ν. 2556/1997 άρθρο 19 παρ. 1β σε συνδυασµό µε το άρθρο 62 παρ. 4 του Ν. 
3518/2006.»µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α.  και άλλα θέµατα 
(θέµατα προσωπικού) και θέµατα οργάνωσης της γενικής γραµµατείας κοινωνικών 
ασφαλίσεων και ασφαλιστικών φορέων - διοικητικά θέµατα. 

1.7Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) 

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

 

2. Τις αποφάσεις:  

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

2.2 Την απόφαση επί του 6ου θέµατος της 244ης/02.08.2013 συνεδρίασης  του ∆.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: ΒΛ9ΛΟΡΕ1-ΧΥ6 σχετικά µε την συγκρότηση της ειδικής 
Επιτροπής για  την αξιολόγηση των γνωµοδοτήσεων – προσφορών που θα υποβληθούν 
στο διαγωνισµό αυτό. 

2.3 α.) Την απόφαση επί του 6ου θέµατος της 244ης/02.08.2013 συνεδρίασης  του 
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: ΒΛ9ΛΟΡΕ1-ΧΥ6 σχετικά µε: 

• την εξέταση της δυνατότητας δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων των 
Τοµέων Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών 
και Ε.∆.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Ασφάλισης Νοµικών 
του Ε.Τ.Α.Α., µε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της 
δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων αυτών (warrants) σε εξωτερικό 
Νοµικό Γραφείο, µε κριτήριο επιλογής του αναδόχου, τη νοµική αρτιότητα 
της γνωµοδότησης-προσφοράς, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης κατ’ 
ανώτατο όριο το ποσό των 50.000 € πλέον του   νοµίµου Φ.Π.Α. 

• τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής µε έργο: α) τη σύνταξη της σχετικής 
διακήρυξης και β) την αξιολόγηση των γνωµοδοτήσεων – προσφορών που 
θα υποβληθούν στο διαγωνισµό αυτό. 

• την χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. για την υπογραφή 
της σχετικής διακήρυξης και σύµβασης.  

β.) Την απόφαση επί του 2ου θέµατος της 264ης/06.12.2013 συνεδρίασης  του 
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α∆Α: ΒΛΓΩΟΡΕ1-ΛΕ5, σχετικά µε: 

• την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης τιµή (€) για την ανάθεση 
σε εξωτερικό Νοµικό Γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων 
αυτών (warrants) των Τοµέων Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), 
Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και 
Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., κατόπιν της συµµετοχής τους στην αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών Ε.Τ.Ε. & ALPHA BANK, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 50.000€ πλέον 
του   νοµίµου Φ.Π.Α. 

• την έγκριση των όρων της παρούσας διακήρυξης 

• την χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. για την υπογραφή 
της σχετικής διακήρυξης και σύµβασης.  
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2.4 Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

• Την υπ’ αριθµ. 968 µε αρ. πρωτ. 140366/30.12.2013 και Α.∆.Α.:ΒΛΓ∆ΟΡΕ1-ΧΜ3 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων Υγειονοµικών ποσού 45.750,00 € σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Α.Υ. οικ. έτους 
2013 στον ΚΑΕ:0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 1233 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

• Την υπ’ αρ. 2 µε αρ. πρωτ. 3361/11-01-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΤ6ΟΡΕ1-96Χ απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε. σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε οικ. έτους 2013 
στον ΚΑΕ: 0439, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 2 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 109/21.11.2013 και Α.∆.Α.:ΒΛ1ΓΟΡΕ1-7ΓΣ, απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ποσού 1.648,20 € 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε οικ. 
έτους 2013 στον ΚΑΕ:0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 109 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

• Την υπ’ αρ. 416/11-11-2013 µε Α.∆.Α.: ΒΛ08ΟΡΕ1-ΘΤΧ, απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. ποσού 7.693,65 € σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ οικ. έτους 2013 στον 
ΚΑΕ: 0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 416 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση σε εξωτερικό νοµικό γραφείο της δικαστικής 
διεκδίκησης των δικαιωµάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α. και ειδικότερα των απαιτήσεων των 
Τοµέων : Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε., 
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Ασφάλισης Νοµικών, λόγω της συµµετοχής 
τους στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των τραπεζών ΕΤΕ και ALPHA BANK µε 
κριτήριο επιλογής του αναδόχου την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών θα αποτελέσουν η νοµική αρτιότητα της 
γνωµοδότησης – προσφοράς, καθώς και η οικονοµική προσφορά, η οποία, επί ποινή 
αποκλεισµού δεν δύναται να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα µε βάση την απόφαση του 
∆.Σ. δαπάνη των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ πλέον του νοµίµου ΦΠΑ., που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων: Σύνταξης & Ασφάλισης 
Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων και Ασφάλισης Νοµικών του ΕΤΑΑ στον ΚΑΕ: 0411, κατά την αναλογία συµµετοχής 
τους στις απαιτήσεις αυτές. 

Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται η αµοιβή για τη γνωµοδότηση, την άσκηση του ενδίκου 
βοηθήµατος και τη συζήτηση της υπόθεσης µέχρι τελεσιδικίας µετά της καταθέσεως των 
σχετικών προτάσεων, υποµνηµάτων και τυχόν ενδίκων µέσων του Ταµείου ή /και των 
αντιδίκων, καθώς και οι δαπάνες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος για κάθε παράσταση και 
γραµµάτιο προείσπραξης ∆ικηγορικού Συλλόγου που τυχόν θα απαιτηθεί δια την υπόθεση. 
Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆. Ε.Τ.Α.Α. Επισηµαίνεται ότι το Ταµείο 
απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήµου και παραστάσεων κατ’ άρθ. 28 παρ. 4 του 
Ν.2579/98. 
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Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η  Τρίτη 
28.01.2014 &  ώρα 10:00 π.µ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, Τ.Κ. 104 33 
Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδροµικώς ή µε courier 
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλ. 
27.01.2014 ώρα 14.00. 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 &  ώρα  10:00 π.µ.  δεν 
θα λαµβάνονται υπόψη. 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) ∆ικηγόροι-φυσικά πρόσωπα, µε νόµιµη και ισχύουσα άδεια δικηγορίας παρ’ Αρείω Πάγω, 
εγγεγραµµένοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος, ιδιότητα αποδεικνυόµενη µε σχετικό 
πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3µήνου). 

β) ∆ικηγορικές Εταιρείες, στις οποίες συµµετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος που έχει τις 
προϋποθέσεις της παρ. α’, και ο οποίος θα φέρει την ευθύνη χειρισµού της υπόθεσης έναντι 
του ΕΤΑΑ. 

Οι δικηγόροι ή τα µέλη των δικηγορικών εταιριών που θα καταθέσουν προσφορές επί ποινή 
αποκλεισµού: 

i) δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκηµα ή να διώκονται πειθαρχικά από 
τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, προϋπόθεση αποδεικνυόµενη µε σχετικό πρόσφατο 
πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3µήνου). 

ii) δεν πρέπει να οφείλουν εισφορές (πλην τηρούµενης ρύθµισης) προς τους αρµόδιους 
Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., προϋπόθεση αποδεικνυόµενη µε σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό των 
Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. (τελευταίου 3µήνου). 

iii) δεν πρέπει να έχουν σχέση έµµισθης εντολής µε τη µορφή πάγιας αντιµισθίας ή σύµβασης 
ορισµένου χρόνου για λογαριασµό του Ε.Τ.Α.Α, των φορέων του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου 
∆ηµοσίου τοµέα ή των ΝΠ∆∆, ανεξάρτητων αρχών, ΟΤΑ και των Τραπεζών που 
λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία, προϋπόθεση 
αποδεικνυόµενη µε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα αντίστοιχα έτη. 

iv) Πρέπει να έχουν ως αναγκαία προσόντα: 

- µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σχετικό µε το αντικείµενο του ανατιθέµενου έργου 
(τραπεζικό δίκαιο), αποδεικνυόµενη από σχετικό νόµιµο ή αναγνωρισµένο τίτλο. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

2ος όροφος, Αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τρίτη  28.01.2014 και ώρα 10:00 π.µ. 



Σελίδα 5 από 23 

 

- επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα, αποδεικνυόµενο από χειρισµό 
συναφούς υπόθεσης σε δικαστικό ή γνωµοδοτικό επίπεδο (δικόγραφα, 
γνωµοδοτήσεις κλπ.). 

- δικαστηριακή εµπειρία µε χειρισµό υποθέσεων σε επίπεδο Εφετείου ή Ανωτάτων 
∆ικαστηρίων, αποδεικνυόµενο από δικόγραφα. 

- αποδεδειγµένη άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ 
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά), αποδεικνυόµενη από τους σχετικούς τίτλους 
γλωσσοµάθειας (ελληνικούς ή αναγνωρισµένων ξένων πανεπιστηµίων). 

Όλα τα έγγραφα προς απόδειξη των παραπάνω στοιχείων α), β) και i) έως και iv) πρέπει να 
συνοδεύουν εκάστη κατατεθησόµενη προσφορά και να βρίσκονται εντός του σφραγισµένου 
φακέλου των «∆ικαιολογητικών συµµετοχής». Παράλειψη υποβολής τινός εκ των ανωτέρω, 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 
Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Κατσαριώτη Ελ. και κα  Πολίτη Β., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, 
1ος  όροφος, αριθµός τηλεφώνου: 210 5217327 και 210 5217312 αριθµός τηλεοµοιότυπου 
(fax): 210-5217315. Σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού πληροφορίες παρέχονται  
από τους ακόλουθους ∆ικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων 
του Ε.Τ.Α.Α. κ.κ. ∆ρ. Κωσταρά Φίλιππο, τηλ.: 210 3740527 και ∆ηµητρακόπουλο ∆ηµήτριο, 
τηλ: 210-3740528. 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Ε.Τ.Α.Α. και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης 
µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ www.etaa.gr και στα γραφεία του 
Ε.Τ.Α.Α, όπου θα βρίσκεται αναρτηµένη για 10 ηµέρες. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και 
επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, έχουν δικαίωµα να λάβουν κατόπιν αιτήσεώς 
τους διευκρινίσεις και σχετικά έγγραφα από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
και από τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’                                 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  
  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ»                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ανάθεση σε εξωτερικό νοµικό γραφείο της δικαστικής 
διεκδίκησης των δικαιωµάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α. και 
ειδικότερα των απαιτήσεων των Τοµέων: Σύνταξης & Ασφάλισης 
Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε., 
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Ασφάλισης 
Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α, κατόπιν της συµµετοχής τους στην 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των τραπεζών Ε.Τ.Ε και 
ALPHA BANK µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά (€). 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
 

Ευρώ 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
1. Ε.Τ.Α.Α. – Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε. (ΤΣΜΕ∆Ε) 
2. Ε.Τ.Α.Α. – Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) 
3. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) 
4. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΤΠΕ∆Ε) 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε:        5.210,00 € πλέον ΦΠΑ 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ:           37.195,00 € πλέον ΦΠΑ 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ:               6.255,00 € πλέον ΦΠΑ  
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε:           1.340,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ:                      50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Προϋπολογισµοί εξόδων οικ. έτους 2014 των Τοµέων: 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε  
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ  
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις, ως εξής: 

Για  το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.: 
- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας 

(εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 
ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 
3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

- η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   
στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 

 
Για  τους υπόλοιπους  Τοµείς  του Ε.Τ.Α.Α.: 

- κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του 
τιµολογίου 

- τέλος χαρτοσήµου 2% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 
2,4% στο ποσό της κράτησης του Μ.Τ.Π.Υ. 

- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας 
(εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 
ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 
3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

- η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   
στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 
 
 

Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης.  
 
Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το ΝΠ∆∆  Ε.Τ.Α.Α.  
 
Το Ταµείο απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήµου 
και παραστάσεων κατά το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2579/1998. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η 28η Ιανουαρίου 
2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, 
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδροµικώς ή µε courier 
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή την 
∆ευτέρα  27.01.2014 και ώρα 14.00. 

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. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα 
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις 
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς 
να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

 

2.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) ∆ικηγόροι-φυσικά πρόσωπα, µε νόµιµη και ισχύουσα άδεια δικηγορίας παρ’ Αρείω Πάγω, 
εγγεγραµµένοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος, ιδιότητα αποδεικνυόµενη µε σχετικό 
πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3µήνου). 

β) ∆ικηγορικές Εταιρίες, στις οποίες συµµετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος που έχει τις 
προϋποθέσεις της παρ. α’, και ο οποίος θα φέρει την ευθύνη χειρισµού της υπόθεσης έναντι 
του ΕΤΑΑ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

2ος όροφος, Αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Τρίτη  28.01.2014 και ώρα 10:00 π.µ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη  28.01.2014 και ώρα 10:00 π.µ. 
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Οι δικηγόροι ή τα µέλη των δικηγορικών εταιριών που θα καταθέσουν προσφορές επί ποινή 
αποκλεισµού: 

i) δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκηµα ή να διώκονται πειθαρχικά από 
τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, προϋπόθεση αποδεικνυόµενη µε σχετικό πρόσφατο 
πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3µήνου). 

ii) δεν πρέπει να οφείλουν εισφορές (πλην τηρούµενης ρύθµισης) προς τους αρµόδιους 
Τοµείς του ΕΤΑΑ, προϋπόθεση αποδεικνυόµενη µε σχετικό πρόσφατο πιστοποιητικό των 
Τοµέων του ΕΤΑΑ (τελευταίου 3µήνου). 

iii) δεν πρέπει να έχουν σχέση έµµισθης εντολής µε τη µορφή πάγιας αντιµισθίας ή σύµβασης 
ορισµένου χρόνου για λογαριασµό του ΕΤΑΑ, των φορέων του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου 
∆ηµοσίου τοµέα ή των ΝΠ∆∆, ανεξάρτητων αρχών, ΟΤΑ και των Τραπεζών που 
λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία, προϋπόθεση 
αποδεικνυόµενη µε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα αντίστοιχα έτη. 

iv) Πρέπει να έχουν ως αναγκαία προσόντα: 

- µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σχετικό µε το αντικείµενο του ανατιθέµενου έργου 
(τραπεζικό δίκαιο), αποδεικνυόµενη από σχετικό νόµιµο ή αναγνωρισµένο τίτλο. 

- επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα, αποδεικνυόµενο από χειρισµό 
συναφούς υπόθεσης σε δικαστικό ή γνωµοδοτικό επίπεδο (δικόγραφα, 
γνωµοδοτήσεις κλπ.). 

- δικαστηριακή εµπειρία µε χειρισµό υποθέσεων σε επίπεδο Εφετείου ή Ανωτάτων 
∆ικαστηρίων, αποδεικνυόµενο από δικόγραφα. 

- αποδεδειγµένη άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ 
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά), αποδεικνυόµενη από τους σχετικούς τίτλους 
γλωσσοµάθειας (ελληνικούς ή αναγνωρισµένων ξένων πανεπιστηµίων). 

Όλα τα έγγραφα προς απόδειξη των παραπάνω στοιχείων α), β) και i) έως και iv) πρέπει να 
συνοδεύουν εκάστη κατατεθησόµενη προσφορά και να βρίσκονται εντός του σφραγισµένου 
φακέλου των «∆ικαιολογητικών συµµετοχής». Παράλειψη υποβολής τινός εκ των ανωτέρω 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο σε δύο αντίγραφα, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω. 
Συγκεκριµένα, στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη «Προσφορά». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, στους οποίους τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω:  
 
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»: περιέχει τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και τα 
λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
διακήρυξης και στο άρθρο 6 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007. 
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Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 µε 
θεωρηµένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία: 
 
 i.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον   οποίο 
συµµετέχουν. 
ii.   Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β (ii) του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

 
Επίσης, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης: 

i. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (τελευταίου 3µήνου), από το οποίο να 
αποδεικνύεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικό αδίκηµα ή διώκονται πειθαρχικά 
από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο.  

ii.  Πιστοποιητικό των Τοµέων του ΕΤΑΑ (τελευταίου 3µήνου), από το οποίο να 
αποδεικνύεται ότι δεν οφείλουν εισφορές (πλην τηρούµενης ρύθµισης) προς τους αρµόδιους 
Τοµείς του ΕΤΑΑ. 

iii.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέση 
έµµισθης εντολής µε τη µορφή πάγιας αντιµισθίας ή σύµβασης ορισµένου χρόνου για 
λογαριασµό του ΕΤΑΑ, των φορέων του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα ή των 
ΝΠ∆∆, Ανεξάρτητων Αρχών, ΟΤΑ και των Τραπεζών που λειτουργούν νοµίµως στην 
Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον 3ετία.  

 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»: περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως 
αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και αφορούν στη γνωµοδότηση – προσφορά 
του συµµετέχοντος. 
 
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς»:  στην οικονοµική προσφορά οι τιµές θα δίνονται 
σε ευρώ και θα αναφέρεται η καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και η συνολική αξία µε 
Φ.Π.Α. Στη συνολική προσφορά θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Ε.Τ.Α.Α. Επίσης, 
τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ε.Τ.Α.Α. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 
πρόχειρο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι 
(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του πρόχειρου διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 
118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης 
δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.∆. 118/2007. 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται στη νοµική αρτιότητα της γνωµοδότησης - 
προσφοράς µε συµπληρωµατικό κριτήριο τη προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε τη 
βαθµολόγηση των στοιχείων αυτών και λαµβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας. 
 
Η βαθµολόγηση του κριτηρίου Νοµικής Αρτιότητας γίνεται βάσει της αξιολόγησης της 
γνωµοδότησης – προσφοράς. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ 

Απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 0 

Ελλιπής ως προς το κριτήριο 1-5 

Ικανοποιητική ως προς το κριτήριο 6-9 

Εξαιρετική ως προς το κριτήριο 10 

 

Βαθµ. Κριτηρίου Νοµ. Αρτιότητας (ΒΚΝΑ) = Βαθµός Αξιολόγησης γνωµοδότησης 

 

Οικονοµική αξιολόγηση 

Για τη βαθµολόγηση λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της προσφοράς µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για κάθε προσφορά ο συνολικός βαθµός υπολογίζεται ως 

εξής: 

Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

= (ΒΟΠ) 

Τιµή προσφοράς min (ΤΠ min) / Τιµή Εξεταζόµενης 

Προσφοράς (ΤΕΠ) 

 

 

Όπου ΤΠmin :  Η τιµή της προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή (€) & 

ΤΕΠ:       Η τιµή της εξεταζόµενης προσφοράς (€) . 
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Η τελική βαθµολογία προσφοράς βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Κριτήρια Συντελεστές βαρύτητας 

Νοµική αρτιότητα Α = 70% 

Προσφερόµενη τιµή Β = 30% 

 

Σύνολο Βαθµ. Προσφοράς  (ΣΒΠ)  =  [(ΒΚΝΑ)/ (ΒΚΝΑ)max*(0,70)]+ [(ΒΟΠmin 

/ΒΟΠ)*(0,30)]*100 

 

Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία είναι η πλέον συµφέρουσα. 

 

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος παραρτήµατος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα ακολουθήσει 
την εξής διαδικασία: 
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει 
τον υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα 
ελέγχει και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των 
οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, των οποίων οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές 
και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις 
µονογράφει και µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους.   

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

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την 
Τρίτη 28.01.2014, στον ίδιο τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε. 

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

Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον 
ΦΠΑ, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του υπογράφοντος τη σύµβαση. 

Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 
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Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών να 
υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και 
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.  

6.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

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

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

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθµό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση και τον ΑΦΜ. 
• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  
• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  

Τους όρους ότι: 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση 
και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

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

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

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

6.1   Εγγυήσεις 

• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα 
παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου 
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(υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
της παρούσας διακήρυξης). 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει το ένδικο βοήθηµα το αργότερο εντός προθεσµίας 
120 ηµερολογιακών µερών από την υπογραφή της συµβάσεως και σε κάθε περίπτωση 
λαµβάνοντας υπόψην του τυχόν αποσβεστικές προθεσµίες, παραγραφές, συµβατικές ρήτρες, 
νόµιµες προθεσµίες ή άλλες διατάξεις που κωλύουν την άσκηση των δικαιωµάτων του 
Ε.Τ.Α.Α. ή δύνανται να αποβούν εις βάρος της διεκδίκησης ή ικανοποίησης των 
δικαιωµάτων του. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει κάθε ένδικο µέσο που ήθελε απαιτηθεί εντός της 
νοµίµου προθεσµίας και σε κάθε περίπτωση να ασκήσει και προσδιορίσει αυτό το αργότερο 
εντός προθεσµίας 90 ηµερολογιακών µερών από την δηµοσίευση της απόφασης κατά της 
οποίας στρέφεται. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να θέτει υπόψην της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων του 
Ε.Τ.Α.Α. κάθε δικόγραφο πέντε τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες προ της καταθέσεώς του, 
παραδίδοντας αντίγραφο του τελικού κειµένου αυτού σε έντυπη και ηλεκτρονική (Microsoft 
Word) µορφή. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως, εγκαίρως και αµελλητί, την 
∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. για την πορεία της υπόθεσης και ιδίως για τις 
ηµεροµηνίες προσδιορισµού συζητήσεων, τυχόν προθεσµίες και εν γένει για κάθε θέµα που 
άπτεται της υπόθεσης και απαιτεί την συνδροµή ή ενέργεια των Υπηρεσιών ή των 
εκπροσώπων του Ταµείου. 

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να προβεί σε παραίτηση του Ε.Τ.Α.Α. εκ των δικαιωµάτων 
του ή εκ της ασκήσεως αυτών καθώς και σε οιαδήποτε συµφωνία ή συµβιβαστική 
εξωδικαστική ή µη επίλυση της διαφοράς άνευ της προηγούµενης έγγραφης ρητής 
συναινέσεως των νοµίµων εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι θα γίνει γνώστης άκρως εµπιστευτικών πληροφοριών, και θα 
υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες και στοιχεία των οποίων 
λαµβάνει γνώσει και να µην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους 
υπαλλήλους του και µόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεών του βάσει της σύµβασης που θα υπογράψει) χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα 
προκειµένου να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και 
στοιχείων και την παρεµπόδιση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε αυτά. Η 
υποχρέωση εχεµύθειας θα δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη και µετά την καθ' οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης που θα υπογραφεί για διάστηµα 5 ετών πλην αν άλλες 
διατάξεις υποχρεώνουν σε µεγαλύτερη χρονικά δέσµευση.  

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά από κάθε Τοµέα, εφόσον 
εγκριθούν τα σχετικά εντάλµατα πληρωµής από την Υπηρεσία Επίτροπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ως εξής: 

• Ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
υπογραφή της σύµβασης 

• Ποσοστό 40% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
άσκηση της αγωγής 

• Ποσοστό 20% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
συζήτηση της αγωγής 
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• Ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
άσκηση και προσδιορισµό τυχόν έφεσης 

• Ποσοστό 20% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
συζήτηση τυχόν εφέσεων 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τυχόν ολοκλήρωσης της υπόθεσης δια τελεσιδικίας άνευ 
ασκήσεως εφέσεως, ή συµβιβαστικής εξωδικαστικής ή µη επίλυσης της διαφοράς µετά την 
άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος, ο ανάδοχος θα δικαιούται να εισπράξει το ποσό που θα 
αντιστοιχεί µέχρι της αντίστοιχης δικαστικής ενέργειας της δίκης, σύµφωνα µε τα ποσοστά 
της αµοιβής που ισχύουν ανωτέρω. 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του 
Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει:   

  α) Φορολογική ενηµερότητα. 

 β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

 γ) Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 

 δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 

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

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.  ∆’ ΑΘΗΝΩΝ 

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

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

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.  ∆’ ΑΘΗΝΩΝ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________   Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 
 
Προς: Ε.Τ.Α.Α.  
______________________ 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ __________ 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ 
Αριθµός ______ Τ.Κ. __________ 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
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 1/2014  που αφορά στο διαγωνισµό της ___________ µε 
αντικείµενο ________________ συνολικής αξίας ________________ , σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. 1/2014 ∆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 είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου 
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 
 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήµερα ……………2013 ηµέρα ………………, µεταξύ των πιο κάτω 
συµβαλλοµένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 
(Ε.Τ.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κο Αντώνη Σελλιανάκη,  (που στο εξής θα 
αποκαλείται «Εργοδότης») και 
 
Β) Αφετέρου τ…  ……..……………….. που εδρεύει ………………Τηλ: ….., Fax: …..  
Α.Φ.Μ. ………., ∆.Ο.Υ. …………….., και εκπροσωπείται νόµιµα από ……………………., 
κάτοικο ………….., οδός ………. Τ.Κ. ………..  µε Α.∆.Τ. …………, του Α.Τ. 
……………, Α.Φ.Μ ……………, ∆.Ο.Υ ………………..,  (που στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»),  
 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 
α) Την απόφαση επί του …. θέµατος της ……………  συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
και  
β) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:  

• Την υπ’ αριθµ. 968 µε αρ. πρωτ. 140366/30.12.2013 και Α.∆.Α.:ΒΛΓ∆ΟΡΕ1-ΧΜ3 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων Υγειονοµικών ποσού 45.750,00 € σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Α.Υ. οικ. έτους 
2013 στον ΚΑΕ:0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 1233 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

• Την υπ’ αρ. 2 µε αρ. πρωτ. 3361/11-01-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΤ6ΟΡΕ1-96Χ απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε. σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε οικ. έτους 2013 
στον ΚΑΕ: 0439, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 2 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 109/21.11.2013 και Α.∆.Α.:ΒΛ1ΓΟΡΕ1-7ΓΣ, απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ποσού 1.648,20 € 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε οικ. 
έτους 2013 στον ΚΑΕ:0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 109 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

• Την υπ’ αρ. 416/11-11-2013 µε Α.∆.Α.: ΒΛ08ΟΡΕ1-ΘΤΧ, απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. ποσού 7.693,65 € σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ οικ. έτους 2013 στον 
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ΚΑΕ: 0411, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 416 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την µέχρι τελεσιδικίας υποχρέωση 
δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α. και ειδικότερα των 
απαιτήσεων των Τοµέων : Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης 
Μηχανικών και Ε.∆.Ε.,  Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Ασφάλισης Νοµικών 
του ΕΤΑΑ, κατόπιν της συµµετοχής τους στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των 
τραπεζών ΕΤΕ και ALPHA BANK. 

 

Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει αυτοδικαίως µε 
την ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης. 
 

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 
Η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των …………..…………€ πλέον του νοµίµου 
ΦΠΑ, βάσει της υπ’ αρ. ………….. …./…./2014 προσφοράς του και θα καταβληθεί  σε 
αυτόν αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις.  

Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται η αµοιβή για τη γνωµοδότηση, την άσκηση του ενδίκου 

βοηθήµατος και τη συζήτηση της υπόθεσης µέχρι τελεσιδικίας µετά της καταθέσεως των 

σχετικών προτάσεων, υποµνηµάτων και τυχόν ενδίκων µέσων του Ταµείου ή /και των 

αντιδίκων, καθώς και οι δαπάνες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος για κάθε παράσταση και 

γραµµάτιο προείσπραξης ∆ικηγορικού Συλλόγου που τυχόν θα απαιτηθεί δια την υπόθεση. 

Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆. Ε.Τ.Α.Α. Επισηµαίνεται ότι το Ταµείο 

απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήµου και παραστάσεων κατ’ άρθ. 28 παρ. 4 του 

Ν.2579/98. 

 

Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

 
4.1. Η αµοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο …………, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της 
αρµόδιας επιτροπής ότι ολοκληρώθηκε η παροχή των υπηρεσιών, εκδοθούν και υποβληθούν 
τα αντίστοιχα τιµολόγια στους Τοµείς και εγκριθούν τα εντάλµατα πληρωµής από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
4.2 Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά από κάθε Τοµέα, ως εξής: 

• Ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
υπογραφή της σύµβασης 

• Ποσοστό 40% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
άσκηση της αγωγής 

• Ποσοστό 20% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
συζήτηση της αγωγής 

• Ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
άσκηση και προσδιορισµό τυχόν έφεσης 

• Ποσοστό 20% του συµβατικού τιµήµατος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ µε την 
συζήτηση τυχόν εφέσεων 
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∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τυχόν ολοκλήρωσης της υπόθεσης δια τελεσιδικίας 
άνευ ασκήσεως εφέσεως, ή συµβιβαστικής εξωδικαστικής ή µη επίλυσης της 
διαφοράς µετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος, ο ανάδοχος θα δικαιούται να 
εισπράξει το ποσό που θα αντιστοιχεί µέχρι της αντίστοιχης δικαστικής ενέργειας της 
δίκης, σύµφωνα µε τα ποσοστά της αµοιβής που ισχύουν ανωτέρω. 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του 
Ε.Τ.Α.Α. 
 
4.3  Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
• Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
• Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, ως εξής: 
 

• Για το  Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.: 
- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων 

& κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 
ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 
κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

-  η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   στην παροχή υπηρεσιών 
στην προ Φ.Π.Α. αξία. 

• Για  τους υπόλοιπους  Τοµείς  του Ε.Τ.Α.Α.: 
- κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
- τέλος χαρτοσήµου 2% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό της κράτησης 

του Μ.Τ.Π.Υ. 
- κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων 

& κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 
ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 
κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

- η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   στην παροχή υπηρεσιών στην 
προ Φ.Π.Α. αξία. 
 

• Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης  
 
• Τα έξοδα επιδόσεων βαρύνουν το ΝΠ∆∆ Ε.Τ.Α.Α. Το Ταµείο απαλλάσσεται της 

καταβολής δικαστικού ενσήµου και παραστάσεων κατά το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 
2579/1998. 

 
Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε 
είδους του  Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο 
Εργοδότης ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου.  
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Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και 
έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, 
συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων 
προσώπων τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος  για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του 
Εργοδότη. 

 

 Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 
………………………… εγγυητική επιστολή ποσού ……………. €, εκδοθείσα από την 
Τράπεζα …………………. µε ηµεροµηνία …/…/……, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την 
εκπλήρωση όλων των εκκρεµοτήτων του µε το Ε.Τ.Α.Α. 

 

Άρθρο 6: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι γίνεται γνώστης άκρως εµπιστευτικών πληροφοριών, που 
αποτελούν αντικείµενο δικαιωµάτων …………………… ιδιοκτησίας του Εργοδότη ή 
τρίτων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και 
στοιχεία και να µην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους του 
και µόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του βάσει 
της παρούσας σύµβασης) χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι 
όλοι οι υπάλληλοί του γνωρίζουν και συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάµει του 
παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσει τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω 
πληροφοριών και στοιχείων και την παρεµπόδιση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων 
σε αυτά.   
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εµπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδοµένα έλαβε 
από τον Εργοδότη σε οποιοδήποτε µέσο …………………………να µην χρησιµοποιεί τα 
δεδοµένα αυτά σε οποιεσδήποτε ………………… σε  άλλους πελάτες του πλην του 
Εργοδότη. Μετά το πέρας της ………………………..ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταστρέψει τα δεδοµένα που παρέλαβε από τον Εργοδότη.  
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο  των 
όρων της παρούσας, ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζηµίωση 
κάθε περαιτέρω ζηµίας του. 
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη και µετά την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας για διάστηµα 5 ετών.  

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει το ένδικο βοήθηµα το αργότερο εντός προθεσµίας 

120 ηµερολογιακών µερών από την υπογραφή της συµβάσεως και σε κάθε περίπτωση 

λαµβάνοντας υπόψη του τυχόν αποσβεστικές προθεσµίες, παραγραφές, συµβατικές ρήτρες, 
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νόµιµες προθεσµίες ή άλλες διατάξεις που κωλύουν την άσκηση των δικαιωµάτων του 

Ε.Τ.Α.Α. ή δύνανται να αποβούν εις βάρος της διεκδίκησης ή ικανοποίησης των 

δικαιωµάτων του. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ασκήσει κάθε ένδικο µέσο που ήθελε απαιτηθεί εντός της 

νοµίµου προθεσµίας και σε κάθε περίπτωση να ασκήσει και προσδιορίσει αυτό το αργότερο 

εντός προθεσµίας 90 ηµερολογιακών µερών από την δηµοσίευση της απόφασης κατά της 

οποίας στρέφεται. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να θέτει υπόψη της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων του 

Ε.Τ.Α.Α. κάθε δικόγραφο πέντε τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες προ της καταθέσεώς του, 

παραδίδοντας αντίγραφο του τελικού κειµένου αυτού σε έντυπη και ηλεκτρονική (Microsoft 

Word) µορφή. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως, εγκαίρως και αµελλητί, την 

∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. για την πορεία της υπόθεσης και ιδίως για τις 

ηµεροµηνίες προσδιορισµού συζητήσεων, τυχόν προθεσµίες και εν γένει για κάθε θέµα που 

άπτεται της υπόθεσης και απαιτεί την συνδροµή ή ενέργεια των Υπηρεσιών ή των 

εκπροσώπων του Ταµείου. 

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να προβεί σε παραίτηση του Ε.Τ.Α.Α. εκ των δικαιωµάτων 

του ή εκ της ασκήσεως αυτών καθώς και σε οιαδήποτε συµφωνία ή συµβιβαστική 

εξωδικαστική ή µη επίλυση της διαφοράς άνευ της προηγούµενης έγγραφης ρητής 

συναινέσεως των νοµίµων εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

Άρθρο 7: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

  
O Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 23 του Π.∆. 118/2007 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. 
 
Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον εκτελεί πληµµελώς τις υποχρεώσεις 
του ή παραβεί τους όρους της υπογραφείσας σύµβασης.  
 
Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
Α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης. 
Β. 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 έκπτωτου 
Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα 
πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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Γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
προµηθειών/υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 
Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού 
Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά 
από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

Α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν µε ευθύνη του 
     Ε.Τ.Α.Α. 
Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων 
εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που 
πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται 
κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδοµένου ότι εντός αυτών των 20 ηµερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει µερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή, αλλά 
αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και 
να προσκοµίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά 
και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να 
επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 9: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από 
αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα 
προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

Τέλος, η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση 
πτώχευσης, θέσεως υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του άλλου συµβαλλόµενου 
µέρους. 
 
Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα έχει άµεση ισχύ µετά την κοινοποίησή της στο 
άλλο µέρος. 
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Άρθρο 10: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 
1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

2. Ο Ανάδοχος  δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου 
µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να 
ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση 
από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι 
συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει 
της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών.  

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα 
δικαστήρια των Αθηνών 

Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους 
συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε (6) έξι πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε 
από ένα το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του 
Ε.Τ.Α.Α.. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 
 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του Ε.Τ.Α.Α. 
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