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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 13 /2013 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY TOMEA ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ, KAI ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7.500.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

( περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΝΑΙ-επίδειξη μόνο 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 

199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

1.2  Του Ν. 3588/2007 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/10-07-2007) «Πτωχευτικός Κώδικας». 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 …………………………….……………… 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

  

Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ 

 

  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/11/2013  

Αριθμ. Διακ: 13/2013 

Αρ. Πρωτ. 250479 

ΑΔΑ: BΛ13ΟΡΕ1-ΞΡ3 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  P. Mιχαλοπούλου/Ε. Κατσαριώτη 

(Μάρνη 22, Αθήνα - Τ.Κ. 104 33 -  1ος όροφος)  

Τηλ: 210 5217304, 210 5217327 - fax: 210 5217315 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Πισκιλίδου 

(Ηπείρου 64 Αθήνα-Τ.Κ. 104 39) 

Τηλ: 210 8846390/3306 148-9 fax 210 3821 226 
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1.3Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

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

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.4 Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού» 

1.5  Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.6 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.7  Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές». 

     1.8 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Νοεμβρίου 2005». 

     1.9 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) 

     1.10 Του Π.Δ. 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 Κ.Υ.Α. κ.11010/13-6-58 «Περί κοινοποιήσεως Κανονισμού Εποπτείας και Ελέγχου 

ιδιωτικών εργοστασιών κατασκευής Αξιών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με την 

Κ.Υ.Α. 12181/322/22-11-65.   

2.3 Την Απόφαση επί του 6
ου

 θέματος της 240
ης

/11.07.13 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 

2.4  Την Απόφαση επί του 17ου θέματος της 260
ης

/21.11.2013 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α.σχετικά με τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης και παραλαβής 

υλικών ενσήμων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών & του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 

Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ:ΒΛ1ΤΟΡΕ1-ΨΡΡ) 

    2.5 Την Απόφαση επί του 17ου θέματος της 260
ης

/21.11.2013 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και περί έγκρισης του 

σχεδίου της παρούσας διακήρυξης. (ΑΔΑ:ΒΛ1ΤΟΡΕ1-ΨΡΡ) 

  2.6 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  αρ. πρωτ. 118/07.11.2013 και 

ΑΔΑ:ΒΛ1ΒΟΡΕ1-Λ79,  ποσού 19.680,00  € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Ε., ΚΑΕ  0891.01, οικ. έτους 2013 

για την εκτύπωση-προμήθεια, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 118 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας του Τομέα. 

2.7 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  αρ. πρωτ. 219/07-11-2013 και 

ΑΔΑ:ΒΛ1ΨΟΡΕ1-ΚΘ8,  ποσού 11.070,00  € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Π.Δ.Ε., ΚΑΕ:  0891, οικ. έτους 2013 για 
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την  εκτύπωση – προμήθεια ενσήμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 219  στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας του Τομέα. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1.Πρόχειρο διαγωνισμό– ο οποίος αναφέρεται σε προϊόν - με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια – αφορά σε αγορά – των ειδών που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

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

μέσα στην κατωτέρω προθεσμία. 

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

μέχρι την  06 /  12 /2013, ώρα 11 π.μ , στο 2
ο
 όροφο, κτίριο Μάρνη 22, αίθουσα Δ.Σ. 

4.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

5.Προσφορές που υποβάλλονται μετά  την 11
η
 ώρα της 06.12.2013, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

6.. Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές. 

7. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο 

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

ποσότητας. 

8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Οι συνεταιρισμοί, 

δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

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

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

(6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

β. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

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

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

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

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

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22,  104 33 Αθήνα, 

2
ος

 όροφος, αίθουσα Δ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013  

& ώρα 11:00 π.μ 
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ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 

προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.Δ. 118/2007. 

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

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

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

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

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του άρθρου 10 1. α. του Π.Δ. 

118/2007 παρατείνονται ανάλογα. 

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

κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007. 

12. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα 

Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Κατσαριώτη Ελένη και κα
   

Μιχαλοπούλου Ρουμπίνη, Μάρνη 22, 

Τ.Κ. 104 33, 1
ος

  όροφος, αριθμός τηλεφώνου: 210-5217327 και 210-5217304 αριθμός 

τηλεομοιότυπου (fax): 210-5217315, e-mail: ekatsarioti@etaa.gr, rmichalopoulou@etaa.gr, και 

σχετικά με τεχνικές πληροφορίες, κα Πισκιλίδου Σιμέλλα, Ηπείρου 64 Τ.Κ. 104 39, Αθήνα, 

αριθμός τηλεφώνου: 210 8846390 , 210 3306148-9 αριθμός τηλεομοιότυπου (fax): 210 3821226.  

13. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

 

13.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

13.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

13.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

13.4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

13.5 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 

 

   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ekatsarioti@etaa.gr
mailto:rmichalopoulou@etaa.gr
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ένσημα (ως συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Γ΄) 

C.P.V 22/45/00/00/9 Έντυπο Υλικό Ασφαλείας 

ΤΟΜΕΙΣ-ΚΛΑΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Κατηγορίες 

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

α. Κλάση 0,72€ τεμ. 4.000.000 

2. ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ 

α. κλάση 3,00€ τεμ. 400.000 

3. ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ 

α. κλάση 3,00€ τεμ. 400.000 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

Κατηγορίες 

1. ΕΝΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

α.  κλάση 0,20€ τεμ. 700.000 

2. ΕΝΣΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

α.  κλάση         0,25€              τεμ.                     2.000.000 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.                          7.500.000 

 

Διευκρίνιση: 

Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήμων θα ανέρχεται σε ποσοστό ±5% 

είτε επί του συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας ενσήμων, είτε κατά κλάση 

ενσήμων. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

25.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

   Εντός 35 ημερών από την έγκριση των δειγμάτων από τους Τομείς 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Στην θυριδα που διατηρούν οι Τομείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων (Ακαδημίας 40-Αθήνα), κατόπιν συνενόησης με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

- Κρατήσεις 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 2,4 % επί του 3%. 

- Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. της αρχικής και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

- Φόρος προμηθευτών 4% 

- Κάθε άλλη κράτηση που ενδεχομένως  επιβληθεί  

κατά την διάρκεια του διαγωνισμού  
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού                      

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

& ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

2
ος

 όροφος, Αίθουσα Δ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 & 

ώρα 11:00 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) 

 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 & 

ώρα 11:00 π.μ 

 

1.2 (άρθρο 11. Π.Δ. 118/2007) 

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

προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. 

β. Οι προσφορές μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία   

που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

γ. Τα δείγματα του υλικού (χαρτιού) κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στους Τομείς 

ΤΥΔΕ & ΤΠΔΕ, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

δ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι, όταν αυτές 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με courier, θα πρέπει να περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, έως τις 

14:00. 

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

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

λαμβάνονται υπόψη. 

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

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 

αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες 

που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
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ζ. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «Προσφορά». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

1.3 Προσφορές (άρθρο 12, Π.Δ. 118/2007): 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

1.2 ζ.,περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους επιμέρους επί ποινή απορρίψεως ανεξάρτητους 

σφραγισμένους φακέλλους της «ΤEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» & της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. (πρωτότυπο & αντίγραφο) 

 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»: περιέχει: 

1. τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο 

άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Εναλλακτικώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με 

θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

 Ο προσφέρων έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, την οποία και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο.  

 Ο προσφέρων θα προσκομίσει εμπροθέσμως όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  

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

συμμετέχων και συγκεκριμένα: 

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

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

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

- Συνεταιρισμοί: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 

- Ενώσεις προμηθευτών: Δικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

- Για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα στο 

άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.  
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Τα δικαιολογητικά αυτά θα ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού αυτού και στη συνέχεια θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στο 

μειοδότη. 

 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας κατασκευής αξιών του Δημοσίου που εκδίδεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό άλλου κράτους στην περίπτωση 

αλλοδαπού προσφέροντα και εφόσον αυτό εκδίδεται κατά τη νομοθεσία του κράτους αυτού. 

3. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ’ άρθ. 18, Π.Δ. 118/2007 

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

μαζί με την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησής του. 

 

Β. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

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. 

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

υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α, Π.Δ. 118/2007 (βλέπε παρ. 9.2, α. του παρόντος) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως 

δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιoν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση 
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του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 

αρμόδιο όργανο. 

 

1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.Δ. 118/2007): 

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

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

παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. γ και αποδεχθούν την παράταση, 

οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

γ. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά 

τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση 

της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

1.5 Αντιπροσφορές (άρθρο 14. Π.Δ. 118/2007): 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19, Π.Δ. 118/2007) : 

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

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

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

έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

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

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

υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα 

μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών 
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προσφορών μόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως 

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

το περιεχόμενο τους.   

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 & ώρα 11:00 π.μ, αμέσως μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε. 

 Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 

 

3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να γνωστοποιήσουν την εφαρμογή 

της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 

4. Εγγυήσεις 

4.1 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. 

4.2 Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν 

είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

4.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
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στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

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

ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 

ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

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

της εγγύησης. 

4.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

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

10% της  συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

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

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4.3 και τα 

ακόλουθα: 

i. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

ii. Την ισχύ της εγγύησης  

4.5    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. για έξι (6)  μήνες 

μετά την παραλαβή των υλικών προκειμένου ο Τομέας να έχει τον χρόνο για τον δειγματοληπτικό 

ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παρέλαβε και θα επιστραφεί στον προμηθευτή ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4.6    Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

5. Προσφερόμενη τιμή (άρθρο 16. Π.Δ. 118/2007) 

5.1 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά χιλιάδα ενσήμων, όπως 

καθορίζεται στη διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 

διακήρυξη. 
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5.2 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

5.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

6. Κριτήρια ανάθεσης − Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 20. Π.Δ. 118/2007). 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή: 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  

β. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1.3 του παρόντος 

παραρτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν      

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και 

ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο 

συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.3 του παρόντος 

παραρτήματος, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 

1.3 του παρόντος παραρτήματος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 

μειοδότη. 

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

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

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

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

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

7. Χρόνος παράδοσης, παραλαβή υλικών, χρόνος παραλαβής υλικών, απόρριψη συμβατικών 

υλικών-αντικατάσταση 

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

που ορίζεται στα παραρτήματα Α΄ και Γ΄. 
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7.2  Mε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να 

αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά 

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

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο 

συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

7.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τομέα του οποίου εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής του Τομέα, για την ημερομηνία που 

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

7.4 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτου, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στον Τομέα, αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 

στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

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

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

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

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης − 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

7.6   Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτημα των 

Τομέων, διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% τη συμβατική ποσότητα, για κάθε κλάση 

ενσήμων χωριστά εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της κατακύρωσης (βλέπε 

άρθρο 10 παρόντος παραρτήματος). Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη 

ενημέρωση των προμηθευτών για παράδοση των απαιτούμενων ποσοτήτων σε διάστημα όχι 

λιγότερο του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή τους. 

    7.7     Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήμων θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών των 

Τομέων που ορίστηκε με την απόφαση επί του 17ου θέματος της 260
ης

/21.11.2013 συνεδρίασης  

του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α και στους χώρους   που περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας 

<<ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ>> 

7.8 Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήμων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης και τα δείγματα των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.  

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

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

μακροσκοπική εξέταση. 
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7.10 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

του Τομέα οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). 

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

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

λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

7.12 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Τομέα του 

Ε.Τ.Α.Α.  κοινοποιοιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

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

την οριστική παραλαβή τους. 

7.14 Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και η υποβολή τους στην αρμόδια 

υπηρεσία των Τομέων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την παράδοση των υλικών αυτών, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

7.15 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  μέσα στον οριζόμενο στη παρ 7.14 του 

παρόντος παραρτήματος χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Τομέων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π. Δ. 

118/2007. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται 

προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της  για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών.                  

Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον 

προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 

κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν 

επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή την λήξη της προθεσμίας για την παράδοση 

τους. Το παραπάνω πρόστιμο 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα υλικά 

επιστρέφονται και καταστρέφονται ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής κατά τους όρους 

της παραγράφου 13.3 της παρούσης. 
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7.17 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 33 του Π .Δ. 118/2007 

 

8. Τρόπος πληρωμής 

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

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

8.2  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  

β. Θεωρημένο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή. 

γ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του προμηθευτή. 

δ. Λογαριαμός τραπέζης (ΙΒΑΝ) του προμηθευτή. 

          ε. Κάθε άλλο νόμιμο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία ελέγχου. 

8.3 Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η 

αρμόδια Υπηρεσία των Τομέων υποχρεούται να διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα 

σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

έλεγχο. 

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

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

9. Διοικητικές προσφυγές 

9.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

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

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

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

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

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

9.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 

διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

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

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

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

ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
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β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

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

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

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

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

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

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 

εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

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

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

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

γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

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

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

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

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

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

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε 

γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

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

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

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

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

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

9.4 Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

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

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

9.5 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

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

λόγους νομιμότητας και ουσίας 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 την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
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του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 

οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

9.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1 και 9.2, 

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

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

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

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

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

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

ποσών. [Η παρ.9.6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. (άρθρο 15, Π.Δ. 

118/2007) 

 

10. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού (άρθρο 21, Π.Δ. 118/2007): 

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

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

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

ποσοστό στα εκατό που δεν μπορεί να υπερβαίνει  το 15%  στην περίπτωση μεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

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

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 

είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

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

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

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

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

Υπηρεσίας. 

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

του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήματος. 

στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

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

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
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ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους 

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

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

επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.           

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 

διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

 

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

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

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

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος, επιβάλλεται, 

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

εξής: 

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

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος χρόνου παράτασης, 

ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

προβλεπόμενου από το άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί 

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

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

μέρα. 

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

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

11.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

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

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

11.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα 

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

προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 

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

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

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα 

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

την οριστική παραλαβή των υλικών. 
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11.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση − 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

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

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 

ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης. 

11.5 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

11.6 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

12. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34, Π.Δ. 118/2007): 

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

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

12.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος. 

12.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

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

με ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

12.4 Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή 

αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

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

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

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

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

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

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (Διαδικασία με Διαπραγμάτευση) 

του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α ή τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός 

αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, 

κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού 

γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

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

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα 

που διενεργεί το διαγωνισμό. 

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

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

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

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

άρθρου 11 (παρ. 11.2) του παρόντος παραρτήματος. 

12.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, 

από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13.1 Η ποσοτική ανοχή των εντυπωθέντων ενσήμων θα ανέρχεται σε ποσοστό ± 5% είτε επί του 

συνόλου των προς εκτύπωση ενσήμων, είτε κατά κλάση. Την επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα, οι 

Τομείς έχουν δικαίωμα ή να την καταστρέψουν ή να την αγοράσουν με την επιτευχθείσα τιμή.  

13.2 Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήμων θα μπορεί να παρευρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου, υπάλληλος εκπρόσωπος των Τομέων, για τον οποίο εκτυπώνονται τα 
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ένσημα, και ο οποίος έχει οριστεί με την  απόφαση επί του 17ου θέματος της 260
ης

/21.11.2013 

συνεδρίασης  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   

13.3 Η εκτύπωση θα γίνεται με το σύστημα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση θα κατασκευαστούν με δαπάνες του  Αναδόχου. Μετά το 

πέρας των εργασιών, οι τσίγκοι, τα κακέκτυπα, τα δοκίμια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα 

ποσότητα την οποία δεν θα αγοράσoυν οι Τομείς θα καταστραφούν στους χώρους εκτύπωσης των 

ενσήμων με πολλαπλές τομές, παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης των ενσήμων 

των Τομέων. Τα δε films ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήμων 

αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή θα φυλαχθούν στον ειδικό χώρο που 

διαθέτουν οι  Τομείς αυτοί για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 

13.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων 

ενσήμων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στους Τομείς, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε 

πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική ή υποθετική ζημία των Τομέων, ανεξαρτήτως της ποινικής 

ευθύνης των εκπροσώπων του.  

13.5 Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο  

Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει για έλεγχο στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., με τον οποίο 

συμβάλλεται, δείγματα των προς εκτύπωση ενσήμων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί  με 

τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα 

παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και μόνο, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος  να ανατυπώσει τα 

λανθασμένα ένσημα  Μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση των 

δειγμάτων από τους Τομείς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας 

των ενσήμων που αφορά τους Τομείς, με τους οποίους συμβάλλεται, ενώπιων της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής. Η μεταφορά των ως άνω ενσήμων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 

Ανάδοχου. Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεμάτων ή δεσμίδων, οποτεδήποτε, 

παρουσιαστεί έλλειμμα ενσήμων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζημίωση την αξία 

των ελλειπόντων. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΝΣΗΜΩΝ 

 

 

Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού (ένσημα) που απαιτούνται είναι 

τα ακόλουθα: 

Α. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 

1. Η εκτύπωση με μελάνια ανεξίτηλα WS9-10  γίνεται σε κομιωμένο χαρτί wood free μη 

χλωριωμένο ειδικής επεξεργασίας ομοιόμορφης κομμίωσης, 80gr/m
2
 μαζί με την κομμίωση, 

με ορατό υδατογράφημα μόνο στο υπεριώδες φώς που θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. 

και γραμμικό διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. 

2. Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με πιστότητα το 

υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση 

πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του με 

μελάνι. 

3. Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με ευρωπαική Δεξτρίνη ή 

Αρραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού 

διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένου επί κοινού 

εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση να 

αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί 

που θα έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά 

αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν 

με δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν 

παρουσία επιτροπής, τα δε πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγιστούν και 

υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

Επαρχιών, για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήμων, 

ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να 

εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι 

πλευρές. 

6. Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικά σε φύλλα των 50 ενσήμων για τις κατωτέρω 

κλάσεις: 

 Παρά Πρωτοδίκαις (3,00 €) χρώματος μπλέ 

 Παρ’ Εφέταις (3,00 €) χρώματος κόκκινου 
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 Δικ. Επιμελητών (0,72 €) χρώματος πράσινου 

7. Οι παραστάσεις που θα εμφανίζονται για τις κλάσεις παρά Πρωτοδίκαις (3,00 €), παρ’ 

Εφέταις (3,00 €), και Δικ. Επιμελητών (0,72 €) θα είναι ως κάτωθι: 

 

 

8. H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήμων τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο 

φύλλα από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να 

σχηματιστεί δεσμίδα που θα περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 

δεσμίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκομέ) ταινία 

πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το ανοιγμα της 

δεσμίδας χωρίς τη διάρρηξη της.   

 

Β. Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών 

1. Η εκτύπωση με μελάνια ανεξίτηλα WS9-10  γίνεται σε κομιωμένο χαρτί wood free μη 

χλωριωμένο ειδικής επεξεργασίας ομοιόμορφης κομμίωσης, 80gr/m
2
 μαζί με την κομμίωση, 

με ορατό υδατογράφημα μόνο στο υπεριώδες φώς που θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. 

και γραμμικό διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. 

2. Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με πιστότητα το 

υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση 

πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του με 

μελάνι. 

3. Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με ευρωπαική Δεξτρίνη ή 

Αρραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού 

διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένου επί κοινού 

εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση να 

αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί 

που θα έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα ΟFFSET. Oι τσίγκοι και τα 

πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και 

εκτύπωση θα κατασκευαστούν με δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των 

εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία επιτροπής, τα δε πρωτότυπα ηλεκτρονικά 
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αρχεία, αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του 

Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική 

εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήμων, 

ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να 

εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι 

πλευρές. 

6. Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσημα για τις κατωτέρω κλάσεις: 

 0,20 με απόκομμα, χρώμα P 304/299 

 0,25 με απόκομμα, χρώμα P 489/485 

7. Oι παραστάσεις που θα εμφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι: 

 

              

 

8. H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήμων τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο 

φύλλα από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να 

σχηματιστεί δεσμίδα που θα περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 

δεσμίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκομέ) ταινία 

πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το ανοιγμα της 

δεσμίδας χωρίς τη διάρρηξη της.   

 

Διευκρίνιση: 

Η πoσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήμων θα ανέρχεται σε ποσοστό ±5% είτε επί του 

συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας ενσήμων, είτε κατά κλάση ενσήμων. 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 

Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________     Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 

Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών-Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών 

______________________ 

______________________ 

 

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 ______________ που αφορά στο διαγωνισμό της ___________. με αντικείμενο 

________________ συνολικής αξίας ________________ , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 

______________ Διακήρυξή 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) 



Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ν
ο        

/2013 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα , ___ / ___ /2013, ημέρα ____________ μεταξύ: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Ε.Τ.Α.Α. – το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως <<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22  Αθήνα, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Σελλιανάκη Αντώνη και 

Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία   ____________, που συνοπτικά θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως <<o Ανάδοχος>>, που εδρεύει στ ____________και εκπροσωπείται νόμιμα από 

____________που γεννήθηκε στο ____________και κατοικεί στο____________, κάτοχος του υπ’ 

αριθμού ____________Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ____________και Α.Φ.Μ____________, 

Δ.Ο.Υ____________, σύμφωνα με το από____________Φ.Ε.Κ. ____________και ορίστηκε νόμιμος 

εκπρόσωπος με την με αριθ. ____________Απόφαση Δ.Σ., προς υπογραφή της παρούσας, 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το Ε.Τ.Α.Α. με την από ____________ και με αριθμό ____________διακήρυξή του, προκήρυξε 

δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτύπωση ενσήμων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο 

της ανωτέρω αναφερομένης διακήρυξης. Συγκεκριμένα, 7.500.000 τεμ. ένσημα συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών του 

Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόμιμα, με την με αριθμ. 240/11-07-2013 Θέμα 6
ο
 απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισμό στις ____________ και πρότεινε την κατακύρωση 

του διαγωνισμού αυτού στη δεύτερη των συμβαλλομένων ____________, η οποία διά του νομίμου 

εκπροσώπου της με την από ____________ έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό, προσέφερε το ποσόν των ____________,για το σύνολο της προμήθειας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την με αριθ. ____________ απόφασή του επικύρωσε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 

Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη 
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των συμβαλλομένων αντί του συνολικού ποσού των____________, πλέον Φ.Π.Α. με τους όρους 

που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του -____________, αναθέτει 

στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία ____________, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή 

αναλαμβάνει την εκτύπωση και προμήθεια των: 

(Στο σημείο αυτό θα γραφεί η συνολική ποσότητα, ο αριθμός των κλάσεων και η συνολική τιμή των 

ενσήμων, την εκτύπωση και προμήθεια των οποίων αναλαμβάνει ο πιο πάνω Ανάδοχος  

 

Τα ένσημα αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην από …….διακήρυξη με αρ 13 και συγκεκριμένα 

στα παραρτήματα Α και Γ αυτής και είναι σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης αυτής, 

τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα δια του εκπροσώπου του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις καθώς και όποιες ενδεχομένως κατά την 

διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν: 

1. Φόρος Προμηθευτών 4% 

2. Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3% 

3. Χαρτόσημο 2,4% επί του 3% του ΜΤΠΥ 

 

4. 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προς εκτύπωση και προμήθεια ένσημα αναλυτικά έχουν ως εξής: 

Α. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 

1. Η εκτύπωση με μελάνια ανεξίτηλα WS9-10  γίνεται σε κομιωμένο χαρτί wood free μη 

χλωριωμένο ειδικής επεξεργασίας ομοιόμορφης κομμίωσης, 80gr/m
2
 μαζί με την κομμίωση, 

με ορατό υδατογράφημα μόνο στο υπεριώδες φώς που θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και 

γραμμικό διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. 
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2. Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με 

πιστότητα το υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά 

την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη 

γραφή του με μελάνι. 

3. Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με ευρωπαική Δεξτρίνη ή 

Αρραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού 

διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένου επί κοινού 

εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση να 

αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί 

που θα έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά 

αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν με 

δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν 

παρουσία επιτροπής, τα δε πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγιστούν και 

υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

Επαρχιών, για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήμων, 

ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να 

εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι 

πλευρές. 

6. Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικά σε φύλλα των 50 ενσήμων για τις κατωτέρω κλάσεις: 

 Παρά Πρωτοδίκαις (3,00 €) χρώματος μπλέ 

 Παρ’ Εφέταις (3,00 €) χρώματος κόκκινου 

 Δικ. Επιμελητών (0,72 €) χρώματος πράσινου 

7. Οι παραστάσεις που θα εμφανίζονται για τις κλάσεις παρά Πρωτοδίκαις (3,00 €), παρ’ 

Εφέταις (3,00 €), και Δικ. Επιμελητών (0,72 €) θα είναι ως κάτωθι: 
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8. H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήμων τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο 

φύλλα από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να 

σχηματιστεί δεσμίδα που θα περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 

δεσμίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκομέ) ταινία πλάτους 

τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το ανοιγμα της δεσμίδας 

χωρίς τη διάρρηξη της.   

 

Β. Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών 

1. Η εκτύπωση με μελάνια ανεξίτηλα WS9-10  γίνεται σε κομιωμένο χαρτί wood free μη 

χλωριωμένο ειδικής επεξεργασίας ομοιόμορφης κομμίωσης, 80gr/m
2
 μαζί με την κομμίωση, 

με ορατό υδατογράφημα μόνο στο υπεριώδες φώς που θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και 

γραμμικό διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. 

2. Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με πιστότητα το 

υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση 

πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του με 

μελάνι. 

3. Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με ευρωπαική Δεξτρίνη ή 

Αρραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού 

διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένου επί κοινού 

εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση να 

αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί 

που θα έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα ΟFFSET. Oι τσίγκοι και τα πρωτότυπα 

ηλεκτρονικά αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση θα 

κατασκευαστούν με δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα 

καταστραφούν παρουσία επιτροπής, τα δε πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγιστούν 

και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 

Επιμελητών, για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήμων, 

ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να 

εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι 

πλευρές. 

6. Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσημα για τις κατωτέρω κλάσεις: 

 0,20 με απόκομμα, χρώμα P 304/299 

 0,25 με απόκομμα, χρώμα P 489/485 

7. Oι παραστάσεις που θα εμφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι: 
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8. H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήμων τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο φύλλα 

από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να 

σχηματιστεί δεσμίδα που θα περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 

δεσμίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκομέ) ταινία πλάτους 

τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το ανοιγμα της δεσμίδας 

χωρίς τη διάρρηξη της.   

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ 

1.  Η εκτύπωση θα γίνεται με σύστημα OFFSET.  Oι τσίγκοι και τα films που θα χρησιμοποιηθούν 

για την εκτύπωση θα κατασκευαστούν με δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι 

τσίγκοι, τα κακέκτυπα, τα δοκίμια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα την οποία δεν θα 

αγοράσουν οι Τομείς θα καταστραφούν στους χώρους εκτύπωσης των ενσήμων με πολλαπλές τομές 

παρουσία της αντίστοιχης επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης των ενσήμων του Τομέα. Τα δε 

films ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήμων, αφού σφραγισθούν και 

υπογραφούν από την επιτροπή παραλαβής των Τομέων θα φυλαχθούν σε ειδικό χώρο που διαθέτουν  

οι Τομείς αυτοί για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων 

ενσήμων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στους Τομείς, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε 

πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική ή υποθετική ζημία των Τομέων, ανεξαρτήτως της ποινικής 

ευθύνης των εκπροσώπων του. Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήμων πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τα δείγματα των Τομέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

1. Μέσα σε δέκα  (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α., δείγματα των προς εκτύπωση 

ενσήμων. Σε  περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις που θα του 
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γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και μόνο, ο 

οποίος θα είναι υποχρεωμένος να ανατυπώσει τα λανθασμένα ένσημα. 

Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήμων στους Τομείς του 

Ε.Τ.Α.Α. ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Η παράδοση των ενσήμων θα γίνει στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, όπου οι Τομείς τηρούν Θυρίδα.  

Η μεταφορά των πιο πάνω ενσήμων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεμάτων ή δεσμίδων, οποτεδήποτε παρουσιασθεί 

έλλειμμα ενσήμων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζημίωση την αξία των 

ελλειπόντων. 

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

συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

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

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

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

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

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τους Τομείς  και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής των 

Τομέων, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4.  Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών 

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

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης  παράδοσης δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

5. Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήμων θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των 

Τομέων που ορίστηκε με την απόφαση επί του 17ου θέματος της 260
ης

/21.11.2013 συνεδρίασης  

του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. και στους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 

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

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

μακροσκοπική εξέταση. 

     β. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

των Τομέων οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 
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γ. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής των Τομέων απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 

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

λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

δ. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των Τομέων 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

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

οριστική παραλαβή τους. 

στ. Η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και η υποβολή του στην αρμόδια 

Υπηρεσία των Τομέων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την παράδοση των υλικών αυτών. 

ζ. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων του Τομέα για 

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

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

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

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

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

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

αντικατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

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

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

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

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

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

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

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

αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη 

λήξη προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην 

περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα υλικά επιστρέφονται και καταστρέφονται ενώπιον της αρμόδιας 

προς τούτου επιτροπής κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος συμφωνητικού.  

8.    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28, και 33 του π..δ. 118/2007. 
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9. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

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

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλεται, εκτός και τυχόν 

προβλεπομένων,  κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από τα παραπάνω χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από  ¼  μέχρι το ½ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των 

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

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

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

11. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου ως έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα 

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

προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 

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

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

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα 

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

την οριστική παραλαβή των υλικών. 

12.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

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

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

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

μετατίθεται αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης. 

13. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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14 Ο Ανάδοχος με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παράδωσε 

ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο της παράτασης που 

του δόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό. 

15 .Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: 

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

με ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

16.  Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη  της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρους του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή 

αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

17. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του 

αρμοδίου  για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική  της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β. Προμήθεια του υλικού εις βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους  υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση) 

του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά των Τομέων ή τυχόν διαφέρον που 

θα προκύψει, καταλογίζεται εις βάρος του έκπτωτου Αναδόχου. 

Ο καταλογισμός αυτός θα γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 

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

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται  με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και 

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

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

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

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

Επιτροπής Πολιτικής  Προγραμματισμού Προμηθειών,  η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που 

διενεργεί το διαγωνισμό. 
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δ. Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσο με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 

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

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

δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. (11.2) του 

άρθρου του Αναδόχου. 

18. Σε περίπτωση που η προμήθεια του υλικού σε βάρος  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 του διαφέροντος σε βάρος 

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

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

  

ΑΡΘΡΟ 6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1 .Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο  θα γίνει από τους Τομείς με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής  

β.  Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

γ.  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα 

δ.  Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό 

έλεγχο. 

      3. Για την πληρωμή της δαπάνης έχει δεσμευτεί για το Τ.Υ.Δ.Ε. ποσό 19.680,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2013 με την υπ’ αριθμ. 118/07-11-2013  απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Υ.Δ.Ε. με α/α καταχώρησης 118 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0891 του προυπολογισμού 

εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΒΛ1ΒΟΡΕ1-Λ79)  

 

 4. Για την πληρωμή της δαπάνης έχει δεσμευτεί για το Τ.Π.Δ.Ε. ποσό 11.070,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2013 με την υπ’ αριθμ. 219/07-11-2013  απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Ε. με α/α καταχώρησης 219 το Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ0891 του προυπολογισμού 

εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Ε.  

5. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια 

Υπηρεσία των Τομέων υποχρεούται να διαβιβάσει άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με 

την πληρωμή, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

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

εκδόσεως του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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7. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από τους Τομείς εξήντα 

(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν ο οφειλέτης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) <<Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές>>, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον Ανάδοχο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η δεύτερη των συμβαλλόμενων, δια του νομίμου εκπροσώπου της κατέθεσε την με αριθμό 

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

των όρων της παρούσας σύμβασης.  Η εγγυητική επιστολή αυτή είναι αορίστου χρόνου και θα 

παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. για έξι μήνες μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από 

τους Τομείς, και μετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τομέων αυτών από τον Ανάδοχο.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΑ 

1.  Επιτρέπεται τροποποίηση της παρούσας σύμβασης κατόπιν συμφωνίας των μερών, η οποία όμως 

θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου 

αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την 

ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

2.  Αναπόσπαστο μέρος και στοιχεία της παρούσας σύμβασης αποτελούν:  

α) η από ____________ με αριθ. ____________ διακήρυξη του  διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. 

β) η από ____________ έγγραφη προσφορά του Αναδόχου 

γ) η με αριθ. ____________ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο 

με την παρούσα σύμβαση. 

3. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα ίσης αξίας, 

από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και τρία ο Εργοδότης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 


