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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2012 

 
∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, 
συνολικού προϋπολογισµού έως 207.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση του έργου 

 « Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών Κλάδων Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε (ν. 3655/2008), για το διάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 και για τα 

οικονοµικά έτη 2009 και 2010 και καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ 
και ∆ΟΥ, για το διάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011». 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα ∆.Σ. 

19 Οκτωβρίου 
2012 Παρασκευή 

 
11.00 

 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 28/8/2012 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΦΕΚ :  31/8/2012  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ:  
31/8/2012 
  
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 
 

2. Το  Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84, « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 

3. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007), «Περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου ΚΠ∆». 
 

4. Το Π.∆.  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007),  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ ‘’ 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». 
 

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

  

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

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

  

Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  103841/28-8-2012 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Α.∆.Α. Β4ΓΣΟΡΕ1-Ψ13 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Τ.Κ. 105 61  
Α) Για θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού:  
 5ος όροφος  - Γραφείο 10-11, τηλ: 210 3740 504 -  fax: 210 3740 508 
Β) Για θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού: 
4ος όροφος - Λογιστήριο, τηλ: 210 3740416 και 418 -  fax: 210 3311156 
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5. Το άρθρο 36 του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών,  προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992». 
 

6. Το αρ. 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/1994), «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος», όπως 
ισχύει σήµερα. 
 

7. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/10), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  
  

8. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
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 25ηςΦεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 
 

9. Το Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του 
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».  
 

10. Το Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992), « Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές  
διατάξεις». 
 

11. Το Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), « Αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις». 
  

12. Το Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 
 

13. Την Φ. εγκύκλιο /οικ. 18582/3223/10-07-2008 του ΥΠ. Α.Κ.Π./Γ.Γ.Κ.Α./∆/νσης Οικονοµικού 
« Εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 136 του Ν. 3655/2008». 
 

14. Την υπ’ αριθµ. Φ.10060/οικ. 28492/1787/28-11-2011 έγκριση του Υπ. Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

15. Τις  αποφάσεις  επί του 54ου και 58ου θέµατος, της 149ης /29-9-2011 συνεδρίασης του  ∆.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α. 
 

16. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 9089 / 1-2-2012 Α.∆.Α.  ΒΟΖΦΟΡΕ1-
ΝΦΑ και  αρ. πρωτ. 33541/10-4-2012,  Α.∆.Α.Β4ΩΓΟΡΕ1-Χ1Θ,  για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός 
φορέας: Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη << Λοιπές 
Αµοιβές Ν.Π. που εκτελούν Ειδ. Υπηρ. ΚΣ >> , που καταχωρήθηκαν  µε α/α  118/01-02-2012 ΚΑΙ 
127/10-4-2012 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
 

17. Την απόφαση επί του 21ου θέµατος της 191ης/26-7-2012  συνεδρίασης του  ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

1. ∆ηµόσιο, ανοικτό, διαγωνισµό µε προσφορές σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου , που θα αναλάβει το έργο:   

Α) Καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ  και ∆ΟΥ, από 1/10/2008 έως 
31/12/2008 ( Ν. 3655/2008),  προϋπολογισµού έως 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Β) Κλείσιµο βιβλίων και σύνταξη Ισολογισµών  - Απολογισµών,  από 1/10/2008 έως 
31/12/2008, προϋπολογισµού έως 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Γ) Καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ  και ∆ΟΥ,  ετών 2009 – 2010,  
προϋπολογισµού έως 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

∆) Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών ετών 2009 – 2010, προϋπολογισµού έως 
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Ε) Καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ  και ∆ΟΥ, από 1/1/2011 έως 
14/7/2011, προϋπολογισµού έως 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
Συνολικός προϋπολογισµός έργου 207.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής, στο 
συµπλήρωµα της επίσηµης εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
  
 
 
 
 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
άρθρο 2 της παρούσης διακήρυξης. 

5. Για την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών,  οι προσφέροντες 
θα ενηµερωθούν από το E.T.A.A. ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία ή τηλεφωνικά. 

6. Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης. 

7. Πληρωµή: Η πληρωµή η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό των Τοµέων 
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µετά την οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή κάθε χρήσης του έργου και µετά από σχετική θεώρηση των 
ενταλµάτων πληρωµής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 25 
και την παρ. 1β του άρθρου 35 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 

8. Χρόνος πληρωµής: Εντός εξήντα (60) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του                        
Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και 
λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007).  

 
Ο Πρόεδρος  Η ∆ιευθύντρια 

Του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.  Οικονοµικών Υπηρεσιών 
  Των 

Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
   
   

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  Κ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗ 
 
 

 
 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΕΤΑΑ-Μάρνη 22 - Τ.Κ. 104 33 
ΑΘΗΝΑ 

2ος  όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

19 Οκτωβρίου 2012  Παρασκευή  11:00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1.1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οι οποίοι σύµφωνα µε τις αποφάσεις επί του 54ου  
& 58ου  θέµατος της 149ης /29-9-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει να είναι 
πεπειραµένες εταιρείες ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007).                 
Επιπλέον δε θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να διαθέτουν τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 
2. Να λειτουργούν νόµιµα. 
3. Να έχουν αποδεδειγµένη ελεγκτική εµπειρία, καθώς και εµπειρία στο αντικείµενο 

ενασχόλησης, το κλείσιµο πάσης φύσεως και κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και ειδικότερα τη 
σύνταξη Ισολογισµών - Απολογισµών αντικειµένου και σκοπού, όπως προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη. 

1.2. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει εκτός από την εµπειρία, να έχουν προβεί και σε ανάλογες 
εργασίες, ενός τουλάχιστον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, µε σύνολο ασφαλισµένων 
(αυτοαπασχολούµενων και έµµισθων), άνω των πενήντα χιλιάδων.   

1.3.  Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις των φορέων, από τις οποίες 
θα πιστοποιείται η διενέργεια παρόµοιων εργασιών. 

1.4. Ο µειοδότης µετά την αξιολόγηση των προσφορών, υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, στο άρθρο 6,  παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
2.1 Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται, το αργότερο µέχρι την 
ηµέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισµού, στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού  
Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 – Αθήνα - Β΄ όροφος, αίθουσα ∆.Σ. ως εξής: 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται απαραίτητα σε πρωτότυπο και αντίγραφο, µέσα σε καλά 
σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
β) Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος ήτοι:  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α.). 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
2.1.2 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαµβάνονται µε απόδειξη , µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι τη προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
ήτοι έως και τις 18-10-2012 και ώρα 14.00. 

2.2. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
2.2.1. Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

στον οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 1, του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/ 2007). 

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, στην προσφορά θα πρέπει να περιληφθούν: 
α) ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι, έλαβε γνώση του είδους και του όγκου της προς εκτέλεση 

εργασίας, ύστερα από επίσκεψη που πραγµατοποίησε στα Γραφεία του Τοµέα Μηχανικών και 
Ε∆Ε, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 105 61 - Αθήνα, 4ος όροφος (Λογιστήριο-Μηχανογράφηση) και 
εξέταση των προς επεξεργασία στοιχείων. 

 β) ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι  διαθέτει στην Ελλάδα τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό 
και ειδικευµένο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου της διακήρυξης. Η δήλωση αυτή θα 
συνοδεύεται από κατάσταση του µισθοδοτούµενου προσωπικού µε τις αντίστοιχες ειδικότητες.  
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Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, η οποία θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα 
συνεπάγεται την απόρριψη από τον διαγωνισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, που τα 
δικαιολογητικά του βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

2.2.2. Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο 
τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως ζητούνται στα επιµέρους άρθρα της 
διακήρυξης. 

2.2.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.   

2.3. Οι φάκελοι οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς, θα είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι 
δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου 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.                                                    
Η µη τήρηση των αναφεροµένων στις παρ. 2.1 έως και 2.3 του άρθρου 2 της παρούσας 
διακήρυξης, καθιστούν τη προσφορά απαράδεκτη 

2.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

2.5. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

2.6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, ενώπιον της αρµόδια ορισθείσας από 
το Ε.Τ.Α.Α. 5µελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 
και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α.  

2.8. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2.9. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές κατά φύλλο. 

2.10. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή. 

2.11. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
όσους από τους διαγωνιζόµενους δικαιούνται να παρίστανται (άρθρο 19 του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 
150/Α/ 2007), µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί  ταχυδροµικά ή  µε τηλεοµοιοτυπία ή 
µε τηλεφωνική ειδοποίηση τους . 

2.12. 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. 

2.13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

2.14. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε µετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.15. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού 
οργάνου. 

2.16. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

2.17. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες.  Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2.18. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.19. 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. 
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2.20. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους του όρους 
της διακήρυξης.  

2.21. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικά σηµειώµατα των ατόµων που 
θα χρησιµοποιηθούν. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αποδείξεις που να πιστοποιούν 
τη σχέση εργασίας των στελεχών αυτών µε τον ανάδοχο, η οποία θα πρέπει να είναι µόνιµη και 
σταθερή. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του 
έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007), ενδεικτικά αναφέρουµε: 

4.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σ’ αυτόν και της 
νοµιµότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 

4.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο του φορέα ως εξής: 

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 αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το 
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 

4.2.2. Κατά της συµµετοχής αναδόχου σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως 
προς την 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 µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής αναδόχου κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται, εντός 2 ηµερών από της υποβολής, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση 
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.   
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο 
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

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 ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής 

κυρώσεις σε βάρος του δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/ 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 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

4.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007), προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10 %) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 
εκτέλεση έργου, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και 
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µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία).  Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.   
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
5.1.  Οι τιµές για την εκτέλεση του έργου, που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 19 της 

παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. 
Στις προσφορές θα αναγράφονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού , ολογράφως και 

αριθµητικά, πλην της τιµής για το σύνολο του έργου και  οι τιµές: 
Α)  Για κάθε εργασία (1,2,3,4,5) 
Β) Συνολικά για τη κάθε χρήση (1η, 2η, 3η, 4η), όπως οι εργασίες αυτές και οι χρήσεις 

αναφέρονται στο ίδιο άρθρο της διακήρυξης. 
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, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

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 έργο. 

5.6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση της προσφερόµενης τιµής, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

5.7.  Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο, µέχρι τη λήξη της σύµβασης 
που θα υπογραφεί.  Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής της προσφοράς και οποιαδήποτε επιπλέον 
οικονοµική αξίωση του αναδόχου, πέραν των τιµών κατακύρωσης. 

5.8.   Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ε.Τ.Α.Α./Τοµείς Μηχανικών &  Ε.∆.Ε. 
5.9.   Προσφορά για ανάθεση µέρους του έργου της παρούσης διακήρυξης, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
5.10.  Σε περίπτωση που η τιµή της προσφοράς, φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, σε σχέση µε 

το αντικείµενο της, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆.  60/2007(ΦΕΚ 64/ Α/2007). 
5.11.  Προσφορές οι οποίες, σε κάθε επί µέρους εργασία υπερβαίνουν τον επί µέρους 

προϋπολογισµό που τίθεται από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
6.1.  Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
6.2.  Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 

έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
6.3. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη, που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της τιµής 

της προσφοράς για το σύνολο του έργου, προς τη συνολική βαθµολογία της. 
6.4. Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης προσφοράς είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 (α) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

(β) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(γ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(δ) 
Α. Γενική υποδοµή 
Ικανότητα και Εµπειρία σε σχέση µε το 
συγκεκριµένο Έργο. 
1. Γενική Υποδοµή αναδόχου (τοµείς 

δραστηριοτήτων, οικονοµικά στοιχεία και 

ΝΑΙ 
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µέγεθος προσωπικού) 
2. Τεχνική Υποδοµή, ∆ιεθνής Εµπειρία και 

Εµπειρία στην εκπόνηση παροµοίων 
έργων 

B. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Έργου. 
1. ∆ιοίκηση του Έργου 
2. Παρουσίαση Γενικής Μεθοδολογίας 

Προσέγγισης του Έργου 
3. Αναλυτική µεθοδολογία υλοποίησης του 

Έργου, σε σχέση µε τα τελικά και τα 
ενδιάµεσα παραδοτέα και τα εργαλεία 
υλοποίησης. 

4. Χρονοδιάγραµµα Έργου. 

 
 

ΝΑΙ 
 
 

  

Γ. Ανθρώπινο ∆υναµικό (Προσωπικό 
Αναδόχου και Οµάδα Έργου που θα 
χρησιµοποιηθεί) 
1. Πλήρης ονοµαστικός κατάλογος των 

προσώπων που θα απαρτίσουν την 
οµάδα µε τον υπεύθυνο του Έργου. 

2. Στελεχιακό δυναµικό και προσωπικό για 
την υποστήριξη της υλοποίησης του 
Έργου. 

3. Βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού 
που θα διατεθεί για την εκπόνηση του 
Έργου. 

 

 
ΝΑΙ 

  

 
 
Επεξήγηση των στηλών: Οι στήλες (α) και (β) είναι συµπληρωµένες από την υπηρεσία και 
αναφέρονται στην περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης και στην υποχρεωτική απάντηση τους 
(περιπτ. Α,Β,Γ). Παράληψη συµπλήρωσης κάποιου στοιχείου του πίνακα, που αναφέρεται ως 
υποχρεωτικό, είναι δυνατόν κατά την κρίση της επιτροπής, να αποτελέσει λόγο αποκλεισµού. 
Οι στήλες (γ) και (δ) συµπληρώνονται από τον προσφέροντα. Η στήλη (γ) συµπληρώνεται από τον 
προσφέροντα µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Στη στήλη (δ) τεκµηριώνεται πλήρως το αντίστοιχο στοιχείο, µέσω 
παραποµπών σε έγγραφα, τεχνικά εγχειρίδια κλπ,  όπου κάθε επισυναπτόµενο έγγραφο, 
εγχειρίδιο κλπ,  που  αναφέρεται στη στήλη αυτή, έχει και εµφανές χαρακτηριστικό αναφοράς. 
Οι προσφέροντες µπορούν να αναπαράγουν τους πίνακες, περιλαµβάνοντας στην αναπαραγωγή 
τις ίδιες στήλες (α) και (β) και αναγράφοντας όλα τα συµπληρωµένα από την υπηρεσία στοιχεία µε 
την ίδια σειρά και αρίθµηση. Στις στήλες (γ) και (δ)  των αναπαραγόµενων πινάκων, πρέπει να 
αναγράφουν τις απαντήσεις τους. 
Τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές είναι: 
 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α. Γενική Υποδοµή και Ικανότητα 
(Τεχνική Υποδοµή, ∆ιεθνής Εµπειρία και 
εµπειρία σε ανάληψη παρόµοιων έργων) 

30% 

Β. Μεθοδολογία Ανάπτυξης του έργου 
(Κατανόηση απαιτήσεων, εργαλεία 
υλοποίησης) 

40% 

Γ. Ανθρώπινο ∆υναµικό (Προσωπικό 
Αναδόχου και Οµάδα  Έργου που θα 
χρησιµοποιηθεί) 

30% 

Σύνολο 100% 
 
  
Για κάθε στοιχείο των οµάδων, καθορίζεται ο επιµέρους συντελεστής βαρύτητας, που αναλυτικά 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
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Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.  Η βαθµολογία 
των επιµέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100, στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς 
όλες οι απαιτήσεις.  Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις.   
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 
αξιολόγησης του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
προσφοράς, είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των  κριτηρίων. 

6.5. 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. 

6.6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.7. 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. 

6.8. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο για τη διοίκηση του Ταµείου 
όργανο και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

6.9. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 
οποία και θα παραµείνει στο Ταµείο µέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Επίσης ο 
ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.2 
του  Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ 2007), µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

6.10. Όσον αφορά την αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών-οικονοµικών), ο ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλλει συγκεκριµένη πρόταση για τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται να εκτελέσει 
το έργο. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη συγκεκριµένη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Επίσης, 
ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τη συγκεκριµένη εµπειρία που διαθέτει σε ανάλογα έργα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
7.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται 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 αρµόδιου για την διοίκηση του Ταµείου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου. 

7.2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν  παρέδωσε το υπό ανάθεση έργο µέσα 
στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

7.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την 
σύµβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

7.4. Στον ανάδοχο 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 οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

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

7.4.2. Εκτέλεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, είτε από τους 
υπόλοιπους που συµµετείχαν στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις.  Κάθε άµεση ή 
έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Τοµέα που θα προκύψει , καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 
αναδόχου.  Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται η 
εκτέλεση του έργου, 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. 
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7.4.3. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο ή µέρος των 
προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογή του Ν.2286/95.  Ο αποκλεισµός 
σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία καλεί 
τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί το διαγωνισµό. 

7.4.4. Ο καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του έργου για το 
οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώµατος αυτού.  Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07 ΦΕΚ 150/Α/ 2007. 

7.4.5. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
από τη σύµβαση ανάδοχο, 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 ανάδοχο 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 8Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ε.Π.Π.Ε.) 
 

8.1. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Προµηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», 
αποτελούµενη από υπαλλήλους των Τοµέων Μηχανικών και Ε∆Ε. Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ 
αποτελεί, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η µερική και οριστική παραλαβή του 
παρόντος έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

9.1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα υποβάλλει 
αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών στην ΕΠΠΕ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην ΕΠΠΕ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

9.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά 
µε την εκτέλεση του έργου. 

9.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων. 

9.4. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά, µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται µόνο αυτός, προς αποκατάσταση της. 

9.5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόµενου στη προσφορά του 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας, 
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΕΠΠΕ ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΠΕ δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους του 
προσωπικού του αναδόχου, κατόπιν αιτήµατος του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, 
δύναται να γίνει µετά από έγκριση της ΕΠΠΕ και µόνο µε άλλο πρόσωπο, αντιστοίχων προσόντων 
ή εµπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΕΠΠΕ εγγράφως, τουλάχιστον (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.  

9.6. Σε περίπτωση που µέλη της οµάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν  ή 
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
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διάστηµα, µέχρι την αποχώρήσης τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες. 

9.7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του Ε.Τ.Α.Α. 

9.8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 
και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε το ΕΤΑΑ, εκτός της αµοιβής 
του την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. 

9.9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην ΕΠΠΕ τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

9.10. Το Ε.Τ.Α.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του. 

9.11. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα µέλη που την αποτελούν 
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του Ε.Τ.Α.Α για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την διακήρυξη. 

9.12. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες, περί κατανοµής των ευθυνών τους, έχουν 
ισχύ µόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι του Ε.Τ.Α.Α. ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

9.13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύµβάσης, οποιαδήποτε από τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης 
µε τους ίδιους όρους.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

10.1. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του, ο ανάδοχος υποχρεούται 
σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΕΠΠΕ και άµεση αντικατάσταση µε νέο 
υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΠΕ. 

10.2. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

11.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του όλου έργου σε διάστηµα 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, επιβάλλεται σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα ίση προς το ποσό των 300 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Οι 
ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την πληρωµή του έργου. 
Αν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 
συµβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει µε τη σύµβαση αυτή, ή ότι παραβιάζει οποιοδήποτε 
όρο της σύµβασης, δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του, να καταγγείλει τη σύµβαση, να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς να του καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση και να καταπέσει υπέρ 
αυτού η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο ανάδοχος. 

11.2. Η παραλαβή θα γίνει από την ειδικώς συσταθείσα 5µελή Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης του Έργου, η οποία θα συντάξει το Πρακτικό οριστικής παραλαβής των 
εργασιών, µετά την παραλαβή ολόκληρου του υπό ανάθεση έργου κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία 
και µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοθέντων εγγράφων. 

11.3. Πέραν αυτού η ανωτέρω επιτροπή θα παραλαµβάνει κάθε Ισολογισµό-Απολογισµό που 
θα κλείνει και θα συντάσσει πρακτικό µερικής παραλαβής µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο 
της κάθε ανατιθέµενης χρήσης. 
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 ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

12.1. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις ως 
εξής: 

12.2. Το Ε.Τ.Α.Α./Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. θα καταβάλλουν στον ανάδοχο για το κλείσιµο 
κάθε χρήσης (Ισολογισµού-Απολογισµού) που θα παραδίδει, το ποσό που αναλογεί στη χρήση 
αυτή, πλέον ΦΠΑ. 

12.3. Για την καταβολή των χρηµάτων που αντιστοιχούν σε κάθε παράδοση θα 
προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Τιµολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
γ) Φορολογική Ενηµερότητα 
δ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή. 

12.4. Στον ανάδοχο µπορεί να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 25 και την παρ. 1β του άρθρου 35 του Π.∆. 118/07 ΦΕΚ 150/Α/ 2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

13.1. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κατά τον νόµο κρατήσεις και ιδίως αυτές που 
διέπονται από το Ν.2286/95 ήτοι: 

13.1.1.  Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ. σε ποσοστό 3%. 
13.1.2.  Χαρτόσηµο επί της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ σε ποσοστό 2,4 %. 
13.1.3    Φόρος 8%. 

13.2. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Ε.Τ.Α.Α./  Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

ΓΛΩΣΣΑ 
 

14.1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 
σε αυτό, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
15.1. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Ε.Τ.Α.Α./ Τοµείς 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
15.2. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους, από τους Τοµείς 

Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  Κολοκοτρώνη 4 - Αθήνα, Τ.Κ. 105 61 - 5ος όροφος - Γρ. 10-11           
(ώρες 8.00 έως 13.30), µέχρι και την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών.                       
Επίσης η διακήρυξη αυτή είναι αναρτηµένη στην ηλεκτρονική σελίδα www.tsmede.gr  και 
www.etaa.gr   

15.3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση: 
15.3.1. Στις Ελληνικές εφηµερίδες 

15.3.1.1. ΚΕΡ∆ΟΣ 
15.3.1.2. ΕΞΠΡΕΣ  
15.3.1.3. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   

15.3.2. Στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης. 

15.3.3.    Στο συµπλήρωµα της επίσηµης εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
15.3.4.    Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων: 

15.3.4.1.   Εµπορικού – Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
15.3.4.2.   Βιοτεχνικού και Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
15.3.4.3.   Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Αθήνα 
15.3.4.4.   Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών – Αθήνα 
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15.3.4.5.   ΕΟΜΜΕΧ – Αθήνα 
15.3.4.6. Ε.Τ.Α.Α. – Αθήνα 
15.3.4.7. Ε.ΤΑ.Α./Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε – Αθήνα 

15.3.5.   Στην ηλεκτρονική σελίδα του Προγράµµατος «∆ιαύγεια» 
 

 ΑΡΘΡΟ 16Ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

16.1. 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. 

16.1.1. 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 ( Ε.Τ.Α.Α.). 
δ)    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 Ε.Τ.Α.Α. και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(ΙΙΙ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

(ΙV) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από έγγραφο του Τοµέα που θα υποβληθεί, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

16.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ.  Το 
ποσό της εγγύησης θα δίδεται σε ευρώ.  Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

16.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις των µελών της ένωσης. 

16.4. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 των 
Π.∆. 394/1996 ((ΦΕΚ 266/ Α1996) και  118/2007  (ΦΕΚ 150/Α/ 2007) «Κ.Π.∆.».  
 

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

17.1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη σχετική σύµβαση ανάθεσης του 
έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα αρµόδια Ελληνικά δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών και 
εφαρµοστέο δίκαιο θα είναι σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό. 
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ΑΡΘΡΟ 18Ο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

18.1. Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά κατά τις εργάσιµες µέρες και µεταξύ των ωρών 
09:00 έως 15:00, στα γραφεία των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4, 
Τ.Κ. 105 61, Αθήνα ως εξής:  

α) Για θέµατα που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισµού και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, 5ος όροφος, Γρ. 10-11 και στο τηλέφωνο 210 37 40504, fax 210 3740508,  
κ. Καπράλου. 

β) Για θέµατα που αφορούν το όλο έργο που αποτελεί και αντικείµενο του παρόντος 
διαγωνισµού,  4ος όροφος –  Λογιστήριο  και στο τηλέφωνα 210 3740416 & 2103740418,  
fax 210 3311156, κ. Μαντά και κ. Κοτσιαρίδου                                                    . 

18.2. Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν 
οι σχετικές διατάξεις των Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/ 2007), 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996) και 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α/2007), που θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 19Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Ειδικότερα το υπό ανάθεση έργο περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 
1) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ,  για το διάστηµα από 

1/10/2008 έως 31/12/2008 ( Προϋπολογισµός έργου έως 12.000 € πλέον ΦΠΑ). 
2) Κλείσιµο βιβλίων και κατάρτιση Ισολογισµών  - Απολογισµών, για το ίδιο διάστηµα δηλ. από 

1/10/2008 έως 31/12/2008 και των τεσσάρων Κλάδων (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, 
Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3655/2008  (Προϋπολογισµός έργου έως 10.000 € 
πλέον ΦΠΑ). 

3) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ,  για τα έτη 2009 και 2010        
( Προϋπολογισµός έργου έως 100.000 € πλέον ΦΠΑ). 

4) Κατάρτιση  Ισολογισµών  - Απολογισµών, για τα έτη 2009 και 2010 και των τεσσάρων 
Κλάδων (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ν. 3655/2008, (Προϋπολογισµός έργου έως 60.000 € πλέον ΦΠΑ).  

5) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ, για το διάστηµα από 
1/1/2011 έως 14/7/2011 ( Προϋπολογισµός έργου έως 25.000 € πλέον ΦΠΑ). 

 
Οι πιο πάνω εργασίες αναλύονται ως εξής: 
 

• 1η ΧΡΗΣΗ -  ∆ιάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 
 

Ι. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, (περίπου 150.000 
παραστατικά Τράπεζας), που αφορούν εισφορές των Κλάδων, πόρους του Ταµείου, 
(λογαριασµοί 546201 και 546047). 
ΙΙ. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ, (100 

φάκελοι). 
ΙΙΙ. Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  
IV. Συµφωνία όλων των extraits.  
V. Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών και των τεσσάρων κλάδων (Κύριας Σύνταξης – 

Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
(ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), για το εν λόγω διάστηµα. 
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται: 
Α) Να γίνει επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων από 1/10/2008 µέχρι 31/12/2008, η οποία 

περιλαµβάνει την µηχανογραφική αντιµετώπιση  συµφωνιών και εγγραφών εισπράξεων και 
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πληρωµών, την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ (λογαριασµοί 546201 και 546047), 
την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών. 

Β) Να γίνει συµφωνία όλων των extraits και των εισπράξεων µέσω κάρτας visa, αποσβέσεις 
παγίων, αποτίµηση παγίων, αποτίµηση χρεογράφων και τελικές εργασίες για κλείσιµο ισολογισµών 
(δελτία συµψηφισµών, καταχωρήσεις, µεταφορές υπολοίπων για συµφωνίες και κλείσιµο 
διαφόρων λογαριασµών), αποτύπωση λογιστικών εγγραφών στα βιβλία (γενικό καθολικό, 
αναλυτικό καθολικό κλπ), τα οποία θα εκτυπωθούν όπως προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία 
(Π.∆. 80/1997 ΦΕΚ 68/Α/1997). 

Γ) Να συνταχθούν Ισολογισµοί - Απολογισµοί κατά Κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής 
Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας) και Τοµέα (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε),  Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών, µέχρι και όπως αυτές 
ισχύουν µετά τη ψήφιση των νόµων 3518/2006 και 3655/2008 και 
∆) Να γίνει σύνδεση και µεταφορά των αποτελεσµάτων αυτών (Ειδικών Ισολογισµών – 

Απολογισµών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.), στους Γενικούς Ισολογισµούς - Απολογισµούς 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.  

 
• 2η  και 3η ΧΡΗΣΗ -  Οικονοµικά έτη 2009 και 2010  

 
I. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, που αφορούν εισφορές    

των Κλάδων και πόρους του Ταµείου, (λογαριασµοί 546201 και 546047).  
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 1.000.000 και για τα δύο έτη. 
II.   Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ,    
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 500 φακέλους µε δικαιολογητικά 

εισπράξεων ∆ηµ. Υπηρεσιών από τις ∆ΟΥ  και για τα δύο έτη.   
III.   Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  
IV.   Συµφωνία όλων των extraits.  
V.  Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών και των τεσσάρων κλάδων (Κύριας Σύνταξης – 

Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
(ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), για τα δύο έτη. 

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται: 
Α) Να γίνει επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων των ετών 2009 και 2010, η οποία 

περιλαµβάνει την µηχανογραφική αντιµετώπιση  συµφωνιών και εγγραφών εισπράξεων και 
πληρωµών, την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ (λογαριασµοί 546201 και 546047), 
την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών. 

Β) Να γίνει συµφωνία όλων των extraits και των εισπράξεων µέσω κάρτας visa, αποσβέσεις 
παγίων, αποτίµηση χρεογράφων και τελικές εργασίες για κλείσιµο ισολογισµών (δελτία 
συµψηφισµών, καταχωρήσεις, µεταφορές υπολοίπων για συµφωνίες και κλείσιµο διαφόρων 
λογαριασµών), αποτύπωση λογιστικών εγγραφών στα βιβλία (γενικό καθολικό, αναλυτικό καθολικό 
κλπ), τα οποία θα εκτυπωθούν όπως προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία (Π.∆. 80/1997 ΦΕΚ 
68/Α/1997). 

Γ) Να συνταχθούν Ισολογισµοί - Απολογισµοί κατά Κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής 
Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας) και Τοµέα (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε), Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών, µέχρι και όπως αυτές 
ισχύουν µετά τη ψήφιση των νόµων 3518/2006 και 3655/2008.  
∆) Να γίνει σύνδεση και µεταφορά των αποτελεσµάτων αυτών (Ειδικών Ισολογισµών – 

Απολογισµών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.), στους Γενικούς Ισολογισµούς - Απολογισµούς 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.  

 
• 4η ΧΡΗΣΗ -  ∆ιάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011  

I. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, που αφορούν εισφορές    
των Κλάδων και πόρους του Ταµείου, (λογαριασµοί 546201 και 546047).  

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 250.000. 
II. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ,            

(150 φάκελοι). 
III. Συµφωνία όλων των extraits  
IV. Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  

 
∆ιευκρινίζεται ότι η επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ,  ανάγεται σε ανάλυση: 
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α) Εισφορών κατά κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ,  
Υγείας), είδος (ελεύθεροι επαγγελµατίες, µισθωτοί) και κατηγορία (προσωπικές και 
εργοδοτικές). 
β) Πόρων ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ, κατά κατηγορία. 
 
Επίσης διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, ανάγεται σε 
ανάλυση: 
α) Εισφορών, όπως στην ΕΤΕ 
β) Πόρων, όπως στην ΕΤΕ 

Τέλος επισηµαίνεται ότι οι ταµειακές κινήσεις θα αντληθούν µέσω του συστήµατος 
µηχανογράφησης του Ταµείου. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την λήξη της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο 
ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στο Ταµείο όλα τα στοιχεία που χρησιµοποίησε για το κλείσιµο 
των Ισολογισµών - Απολογισµών, καθότι αυτά αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των Τοµέων 
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

20.1. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών 
διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΑΡΘΡΟ 21Ο 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΡΓΟ: « Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών Κλάδων Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, 

ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε (ν. 3655/2008), για το διάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 και για τα 
οικονοµικά έτη 2009 και 2010 και καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ 

και ∆ΟΥ, για το διάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011». 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 
 
Στην Αθήνα σήµερα την                  µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων: 
 

1. Του εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 – Τ.Κ. 105 61,  Ν.Π.∆.∆. που φέρει 
την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων ( Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 
998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον πρόεδρο 
του κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, καλούµενο στο εξής «κύριος του έργου». 

2. Της εδρεύουσας στη                       επί της οδού                Τ.Κ.          εταιρείας, που φέρει 
την επωνυµία                                                      , έχει Α.Φ.Μ.               , υπάγεται                    
στη ∆.Ο.Υ.                  και εκπροσωπείται νόµιµα που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.            
Καλούµενη στο εξής ο «ανάδοχος» συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 
παρακάτω: 
 

To E.ΤΑ.A. για το έργο « Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών Κλάδων Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕ∆Ε, 
ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε (ν. 3655/2008), για το διάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 
και για τα οικονοµικά έτη 2009 και 2010 και καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών 
ΕΤΕ και ∆ΟΥ, για το διάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011» προκήρυξε δηµόσιο ανοικτό 
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο ανήλθε συνολικά στο ποσό των  207.000 € πλέον ΦΠΑ. 

 
Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 19/10/2012  σύµφωνα µε την απόφαση επί του 21ου θέµατος της 
191ης / 26-7-2012 συνεδρίασης του ∆Σ του ΕΤΑΑ  και την Νο15/2012 σχετική διακήρυξη του 
Ε.Τ.Α.Α.  
Το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ µε την απόφαση του επί του      ου  θέµατος της     ης /           συνεδρίασης του, 
κατακύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, όπως αυτή εµπεριέχεται στα σχετικά πρακτικά της,  
στην εταιρία                                              µε το συνολικό ποσό των                       ευρώ πλέον ΦΠΑ 
για το όλο έργο, το οποίο αναλύεται σε: 
                     ευρώ πλέον ΦΠΑ για την 1η χρήση. 
                     ευρώ πλέον ΦΠΑ για την 2η χρήση. 
                     ευρώ πλέον ΦΠΑ για την 3η χρήση. 
                     ευρώ πλέον ΦΠΑ για την 4η χρήση. 
Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε :  

α)  Την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του        ου θέµατος  
της       ης /              Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  
β)  Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ. 9089 / 1-2-2012 Α.∆.Α.  ΒΟΖΦΟΡΕ1-

ΝΦΑ και  αρ. πρωτ. 33541/10-4-2012,  Α.∆.Α.Β4ΩΓΟΡΕ1-Χ1Θ,  για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός 
φορέας: Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη << Λοιπές 
Αµοιβές Ν.Π. που εκτελούν Ειδ. Υπηρ. ΚΣ >> , που καταχωρήθηκαν  µε α/α  118/01-02-2012 και 
127/10-4-2012 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  

 το Ε.Τ.Α.Α. ανέθεσε και η  εταιρία                                           , ανέλαβε να εκτελέσει το έργο, 
« Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών Κλάδων Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, 

ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε (ν. 3655/2008), για το διάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 και για 
τα οικονοµικά έτη 2009 και 2010 και καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών 
ΕΤΕ και ∆ΟΥ,  για το διάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011», σύµφωνα µε: 

1. Με τους όρους της µε αρ.  15 / 2012 διακήρυξης του Ε.Τ.Α.Α. 
2. Το από                           πρακτικό  της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού  
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3. Την προσφορά της εταιρίας 
 
Τα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.        
                                                                                                                                                                                

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ,  για το διάστηµα από 
1/10/2008 έως 31/12/2008 ( Προϋπολογισµός έργου έως 12.000 € πλέον ΦΠΑ). 

2) Κλείσιµο βιβλίων και κατάρτιση Ισολογισµών  - Απολογισµών, για το ίδιο διάστηµα δηλ. από 
1/10/2008 έως 31/12/2008 και των τεσσάρων Κλάδων (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, 
Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3655/2008  (Προϋπολογισµός έργου έως 10.000 € 
πλέον ΦΠΑ). 

3) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ,  για τα έτη 2009 και 2010        
( Προϋπολογισµός έργου έως 100.000 € πλέον ΦΠΑ). 

4) Κατάρτιση  Ισολογισµών  - Απολογισµών, για τα έτη 2009 και 2010 και των τεσσάρων 
Κλάδων (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ν. 3655/2008, (Προϋπολογισµός έργου έως 60.000 € πλέον ΦΠΑ).  

5) Καταχώριση  - επεξεργασία  των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ∆ΟΥ, για το διάστηµα από 
1/1/2011 έως 14/7/2011 ( Προϋπολογισµός έργου έως 25.000 € πλέον ΦΠΑ). 

 
Οι πιο πάνω εργασίες αναλύονται ως εξής: 
 

• 1η ΧΡΗΣΗ -  ∆ιάστηµα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 
 

Ι. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, (περίπου 150.000 
παραστατικά Τράπεζας), που αφορούν εισφορές των Κλάδων, πόρους του Ταµείου, 
(λογαριασµοί 546201 και 546047). 
ΙΙ. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ, (100 

φάκελοι). 
ΙΙΙ. Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  
IV. Συµφωνία όλων των extraits.  
V. Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών και των τεσσάρων κλάδων (Κύριας Σύνταξης – 

Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
(ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), για το εν λόγω διάστηµα. 
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται: 
Α) Να γίνει επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων από 1/10/2008 µέχρι 31/12/2008, η οποία 

περιλαµβάνει την µηχανογραφική αντιµετώπιση  συµφωνιών και εγγραφών εισπράξεων και 
πληρωµών, την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ (λογαριασµοί 546201 και 546047), 
την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών. 

Β) Να γίνει συµφωνία όλων των extraits και των εισπράξεων µέσω κάρτας visa, αποσβέσεις 
παγίων, αποτίµηση παγίων, αποτίµηση χρεογράφων και τελικές εργασίες για κλείσιµο ισολογισµών 
(δελτία συµψηφισµών, καταχωρήσεις, µεταφορές υπολοίπων για συµφωνίες και κλείσιµο 
διαφόρων λογαριασµών), αποτύπωση λογιστικών εγγραφών στα βιβλία (γενικό καθολικό, 
αναλυτικό καθολικό κλπ), τα οποία θα εκτυπωθούν όπως προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία 
(Π.∆. 80/1997 ΦΕΚ 68/Α/1997). 

Γ) Να συνταχθούν Ισολογισµοί - Απολογισµοί κατά Κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής 
Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας) και Τοµέα (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε),  Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών, µέχρι και όπως αυτές 
ισχύουν µετά τη ψήφιση των νόµων 3518/2006 και 3655/2008 και 
∆) Να γίνει σύνδεση και µεταφορά των αποτελεσµάτων αυτών (Ειδικών Ισολογισµών – 

Απολογισµών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.), στους Γενικούς Ισολογισµούς - Απολογισµούς 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.  
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• 2η  και 3η ΧΡΗΣΗ -  Οικονοµικά έτη 2009 και 2010  

 
I. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, που αφορούν εισφορές    

των Κλάδων και πόρους του Ταµείου, (λογαριασµοί 546201 και 546047).  
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 1.000.000 και για τα δύο έτη. 
II.   Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ,    
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 500 φακέλους µε δικαιολογητικά 

εισπράξεων ∆ηµ. Υπηρεσιών από τις ∆ΟΥ  και για τα δύο έτη.   
III.   Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  
IV.   Συµφωνία όλων των extraits.  
V. Κατάρτιση Ισολογισµών – Απολογισµών και των τεσσάρων κλάδων (Κύριας Σύνταξης – 

Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας), των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
(ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, ΤΕΑΜΕ∆Ε), για τα δύο έτη. 

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται: 
Α) Να γίνει επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων των ετών 2009 και 2010, η οποία 

περιλαµβάνει την µηχανογραφική αντιµετώπιση  συµφωνιών και εγγραφών εισπράξεων και 
πληρωµών, την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ (λογαριασµοί 546201 και 546047), 
την επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών. 

Β) Να γίνει συµφωνία όλων των extraits και των εισπράξεων µέσω κάρτας visa, αποσβέσεις 
παγίων, αποτίµηση χρεογράφων και τελικές εργασίες για κλείσιµο ισολογισµών (δελτία 
συµψηφισµών, καταχωρήσεις, µεταφορές υπολοίπων για συµφωνίες και κλείσιµο διαφόρων 
λογαριασµών), αποτύπωση λογιστικών εγγραφών στα βιβλία (γενικό καθολικό, αναλυτικό καθολικό 
κλπ), τα οποία θα εκτυπωθούν όπως προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία (Π.∆. 80/1997 ΦΕΚ 
68/Α/1997). 

Γ) Να συνταχθούν Ισολογισµοί - Απολογισµοί κατά Κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής 
Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ, Υγείας) και Τοµέα (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΜΕ∆Ε, ΤΥΜΕ∆Ε, 
ΤΕΑΜΕ∆Ε), Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών, µέχρι και όπως αυτές 
ισχύουν µετά τη ψήφιση των νόµων 3518/2006 και 3655/2008.  
∆) Να γίνει σύνδεση και µεταφορά των αποτελεσµάτων αυτών (Ειδικών Ισολογισµών – 

Απολογισµών των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.), στους Γενικούς Ισολογισµούς - Απολογισµούς 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.  

 
• 4η ΧΡΗΣΗ -  ∆ιάστηµα από 1/1/2011 έως 14/7/2011  

I. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ, που αφορούν εισφορές    
των Κλάδων και πόρους του Ταµείου, (λογαριασµοί 546201 και 546047).  

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπολογίζονται περίπου σε 250.000. 
II. Καταχώρηση και επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων εισφορών από τις ∆ΟΥ,            

(150 φάκελοι). 
III. Συµφωνία όλων των extraits  
IV. Καταχώρηση δελτίων συµψηφισµών.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι η επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων ΕΤΕ,  ανάγεται σε ανάλυση: 
α) Εισφορών κατά κλάδο (Κύριας Σύνταξης – Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικού, Εφάπαξ,  
Υγείας), είδος (ελεύθεροι επαγγελµατίες, µισθωτοί) και κατηγορία (προσωπικές και 
εργοδοτικές). 
β) Πόρων ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ, κατά κατηγορία. 
 
Επίσης διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία δικαιολογητικών εισπράξεων από τις ∆ΟΥ, ανάγεται σε 
ανάλυση: 
α) Εισφορών, όπως στην ΕΤΕ 
β) Πόρων, όπως στην ΕΤΕ 

Τέλος επισηµαίνεται ότι οι ταµειακές κινήσεις θα αντληθούν µέσω του συστήµατος 
µηχανογράφησης του Ταµείου. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την λήξη της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο 
ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στο Ταµείο όλα τα στοιχεία που χρησιµοποίησε για το κλείσιµο 
των Ισολογισµών - Απολογισµών, καθότι αυτά αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των Τοµέων 
Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
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2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του όλου έργου, σε διάστηµα 12 µηνών, 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, επιβάλλεται σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα, ίση προς το ποσό των 300 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.  

Οι ποινικές ρήτρες, παρακρατούνται από την πληρωµή του έργου. 
Αν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές υποχρεώσεις, που έχει αναλάβει µε τη σύµβαση αυτή, ή ότι παραβιάζει οποιοδήποτε 
όρο της σύµβασης, δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του, να καταγγείλει τη σύµβαση, να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να του καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση και να καταπέσει υπέρ 
αυτού η εγγυητική επιστολή, που έχει καταθέσει ο ανάδοχος. 

2. Ο εργοδότης υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, να κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο επιστολή, µε την οποία θα ορίζεται η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
έργου (ΕΠΠΕ).  Παράλληλα µε την εν λόγω επιστολή, ο εργοδότης θα υποδείξει στον ανάδοχο 
τους απαραίτητους χώρους µε γραφεία, που οι Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε του έχουν εξασφαλίσει, 
καθώς επίσης και το ωράριο εργασίας του αναδόχου στις εγκαταστάσεις των Τοµέων Μηχανικών 
και Ε∆Ε. 

Ο Εργοδότης θα έχει επίσης στη διάθεση του αναδόχου, όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για το έργο. 

3. H παραλαβή θα γίνει από την πενταµελή επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα συντάξει το Πρακτικό οριστικής παραλαβής των 
εργασιών, µε την παραλαβή ολόκληρου του υπό ανάθεση έργου, κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία 
και µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοθέντων εγγράφων. 

4. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε το υπό ανάθεση έργο µέσα στην 
προθεσµία των 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσετε 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 καλής εκτέλεσης 
Β) Ανάθεση έργου σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, είτε από τους υπολοίπους 

προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007  
(ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 

Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ε.Τ.Α.Α. / Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  ή 
τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί το νέο έργο  

Γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του αναδόχου από τις προµήθειες του 
∆ηµόσιου Τοµέα. 

∆) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, γίνεται 
µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών  προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της  
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της 
διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς 
καταλογισµό ποσό. 

 
 

3. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η καταβολή του τιµήµατος για το κλείσιµο κάθε χρήσης (Ισολογισµού-Απολογισµού), που θα 
παραδίδει ο Ανάδοχος θα γίνει σε Ευρώ, σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις και ύστερα από την 
παραλαβή του έργου, από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. 
Στον ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το νόµο και 
ιδίως στην παρ. 6 του άρθρου 25, καθώς και στη παρ. 1β  του άρθρου 35 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 
150/Α/ 2007). 
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4. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 

Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή τη λύση της, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί την απόλυτη εµπιστευτικότητα των στοιχείων (εγγράφων, 
πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης µορφής), που έρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης και να µην δηµοσιοποιεί αυτά µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση του εργοδότη. 

Ο ανάδοχος θα χειριστεί ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες, που έδωσε βάσει αυτής της 
σύµβασης ο εργοδότης για την εκπόνηση του έργου και δεν θα τις αποκαλύψει σε τρίτους, χωρίς 
την προηγούµενη γραπτή έγκριση του εργοδότη. 

Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού θα πρέπει να γίνουν γνωστοί από τον ανάδοχο 
στους υπαλλήλους, συνεργάτες και προστηθέντες του. 
 
5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Ο ανάδοχος κατέθεσε στο Ταµείο, την µε αρ. ………………………               εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης,  της Τράπεζας 
…………………………………………………….……..…., ποσού ………………….       
 
6. ΛΗΞΗ 
 

Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό, µπορεί να λήξει αµέσως και αζηµίως και για τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, µε κοινή έγγραφη συµφωνία των µερών. 

Σε περίπτωση παράβασης, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, από έκαστο συµβαλλόµενο µέρος 
των πάσης φύσεως συµβατικών όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος αποστέλλει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος έγγραφη επιστολή, µε την οποία 
εξηγεί τη φύση της παραβίασης του συµβατικού όρου ή υποχρέωσης.  

Αν εντός 15 ηµερών από την επίδοση της επιστολής, το υπαίτιο µέρος δεν θεραπεύσει την 
παραβίαση της υποχρέωσης και δεν συµµορφωθεί στον συµβατικό όρο ή υποχρέωση του, ο άλλος 
συµβαλλόµενος να καταγγείλει εγγράφως και αζηµίως για αυτόν το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό.  

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης καταγγέλλει την παρούσα σύµβαση σύµφωνα µε τα ως άνω 
αναφερόµενα, τότε ο ανάδοχος θα παραδώσει στον εργοδότη, όλες τις µέχρι την ηµέρα της 
καταγγελίας εργασίες, που θα έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. 
 
7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Οι όροι και οι συµφωνίες της παρούσας συµβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενέστερων 
συµφωνιών µεταξύ του εργοδότη και αναδόχου, οι δε παρεχόµενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες, 
θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας σύµβασης. Οποιαδήποτε 
τυχόν προφορική συνεννόηση µεταξύ των συµβαλλοµένων, δεν είναι ισχυρή. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, µεταβολή ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής, είναι ισχυρή 
εφόσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενου 
κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, συµπεριλαµβανόµενου του όρκου. 

Η σύµβαση αυτή διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Για κάθε 
πιθανή διένεξη / διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων, η οποία θα προκύπτει από την υλοποίηση 
της παρούσας σύµβασης, θα επιζητείται από τα συµβαλλόµενα µέρη φιλική διευθέτηση της. Στην 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της προκύπτουσας διένεξης/διαφοράς, η επίλυση 
αυτής θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά 
και µόνο αρµόδια µε την παρούσα σύµβαση και εφαρµοστέο θα είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε πίστωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα 
και κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από δύο (2). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.   
   

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 


