
1 
 

           
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2016 
     

ΝΕΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 και Α3 ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ & 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΕΤΑΑ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.130,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη: 
1.    Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22.03.1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.2 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.3 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.4 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.5 Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22.11.2010 τ.A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
1.6 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.09.2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 

0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 
«τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011» 

1.7 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

 

 ΑΔΑΜ:  16PROC003873925    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
…………………………………………………… 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Αθήνα, 23/2/2016 
Αρ. Πρωτ: 40375 
Αριθμ. Διακ: 2/2016 

& KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  Α.Δ.Α.:7ΑΞ7ΟΡΕ1-7Ρ6 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   

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

Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών   
Τμήμα: Προμηθειών   
Πληροφορίες: Ε. Καπράλου    
Τηλ. 210 5217325   
Fax: 210 5217315   
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1.8 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις». 

2. Τα πρωτογενή αιτήματα 
2.1 Την απόφαση επί του 13ου  θέματος της 353ης /25.06.2015  συνεδρίασης  του Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και έκδοσης πράξης ανάληψης 
υποχρέωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες 
των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ (ΑΔΑ: ΩΕ6ΞΟΡΕ1-ΨΡΝ - Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ002989034). 

2.2 Το με αρ. πρωτ. 35648/03-07-2015 (αρ. πρωτ ΕΤΑΑ: 237950/03-07-2015) έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών σχετικά με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 2.000 δεσμίδων χαρτιού Α4, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ002990369). 

2.3 Την με αρ. πρωτ. 380380/3329/14/04-11-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 380918/05-11-
2015) εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Πειραιά, σχετικά με τη σκοπιμότητα της προμήθειας 40 δεσμίδων φωτοτυπικού 
χαρτιού Α4 και 1 δεσμίδας Α3 (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος: 
15REQ003292242). 

2.4 Το με αρ. πρωτ. 394624/3946/24-11-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 394702/24-11-2015) 
έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις ανάγκες του Τομέα σε φωτοαντιγραφικό χαρτί 
(Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003363919). 

2.5 Το με αρ. πρωτ.385244/7913/1/24-11-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ 395403/24-11-2015) 
έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, 
σχετικά με τις ανάγκες του Τομέα σε φωτοαντιγραφικό χαρτί, ποσότητας 400 
δεσμίδων (80 κουτιά των 5 δεσμίδων) και το εν συνεχεία με αρ. πρωτ. 
395587/7941/1/25-11-2015 έγγραφό τους περί προμήθειας των 250 δεσμίδων (50 
κουτιά των 5 δεσμίδων) και για την υπόλοιπη ποσότητα των 150 δεσμίδων (30 
κουτιά των 5 δεσμίδων) να πραγματοποιηθεί προμήθεια εντός του  έτους 2016 
(Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003375544). 

2.6 Το με αρ. πρωτ. 394931/24-11-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ 395356/24-11-2015) 
έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών 
Επιμελητών, σχετικά με τις ανάγκες του Τομέα σε φωτοτυπικό χαρτί Α4, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 344,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Δ.Α.Μ. 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003474427). 

2.7 Το με αρ. πρωτ. 6604/23-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του 
Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, σχετικά με τις ανάγκες του Τομέα 
σε φωτοτυπικό χαρτί Α4, προϋπολογισθείσας δαπάνης 400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Δ.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήματος: 
15REQ003360932). 

 
 
3. Τις αποφάσεις: 
3.1 Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) 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». 

3.2 Την υπ’ αριθμ. 42/15-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 
6450/28-01-2016 - ΑΔΑ: 6ΣΛ7ΟΡΕ1-ΨΟΖ), ποσού 24.600,00 €, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΔΕ, ΚΑΕ 1731.000, οικονομικού έτους 2016, «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4 & Α3, απόφ. ΔΣ ΕΤΑΑ, επί του 13ου θέματος της 353ης / 25-6-2015».  

3.3 Την υπ’ αριθμ. 405/07-07-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 
49137/07-07-2015 – ΑΔΑ:  76ΩΣΟΡΕ1-3Η1), ποσού 24.600,00 €, σε βάρος της 
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πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΔΕ, ΚΑΕ 1731.000, οικονομικού έτους 2015, για τον ίδιο ως άνω σκοπό, (Α.Δ.Α.Μ. 
Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ002989060), η οποία ανακλήθηκε λόγω 
μη ανάλωσης ποσού. 

3.4 Την υπ’ αριθμ. 61/05-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – ΑΔΑ: 
766ΖΟΡΕ1-9ΩΧ, ποσού 6.000,00 €,  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΚΑΕ 1293.00, οικονομικού έτους 2016,  για την προμήθεια 
2.000 δεσμίδων χαρτιού Α4, για τις ανάγκες του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. 

3.5 Την υπ’ αριθμ. 188/25-06-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – ΑΔΑ: 
ΩΟΓΜΟΡΕ1-ΓΞΗ, ποσού 6.000,00 €, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΚΑΕ 1293.00, οικονομικού έτους 2015, 
για τον ίδιο ως άνω σκοπό, (Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 
15REQ002990404), η οποία ανακλήθηκε λόγω μη ανάλωσης ποσού. 

3.6 Την υπ’ αριθμ. 52 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 10520/15-01-2016 
- ΑΔΑ 7Δ4ΥΟΡΕ1-2Β7), ποσού 179,70 €, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια 40 τεμαχίων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 
και ενός τεμαχίου φωτοτυπικού χαρτιού Α3 για το ΕΤΑΑ -ΤΥΔΠ.  

3.7 Την υπ’αριθμ.177 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 384014/09-11-
2015 – ΑΔΑ: 796ΖΟΡΕ1-ΩΑ0), ποσού 179,70 €, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2015, για τον ίδιο ως άνω σκοπό, (Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003292250), η οποία ανακλήθηκε λόγω μη 
ανάλωσης ποσού. 

3.8 Την υπ’ αριθμ. 85 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 36732/17-02-2016 
– ΑΔΑ: 62ΚΧΟΡΕ1-ΝΥΦ), ποσού 731,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια 200 δεσμίδων φωτ. χαρτιού Α4 και 5 
δεσμίδων Α3 για το ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ  

3.9 Την υπ’ αριθμ. 181 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 396078/24-11-
2015 – ΑΔΑ: ΩΝΟΘΟΡΕ1-ΗΧΘ), ποσού 731,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2015, για τον ίδιο ως άνω σκοπό,  (Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης 
Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003373707),  η οποία ανακλήθηκε λόγω μη 
ανάλωσης ποσού. 

3.10 Την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 13099/498/19-01-
2016 & ΑΔΑ: 9ΩΖ2ΟΡΕ1-ΤΒΨ, ποσού 344,40 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ -ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΕ 1731, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια 
φωτοτυπικού χαρτιού.   

3.11 Την υπ’αριθμ.127 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.395234/7912/24-
11-2015 & ΑΔΑ: ΩΡΞΟΟΡΕ1-ΒΥΦ, ποσού 344,40 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ -ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΕ 1731, οικονομικού έτους 2015, για τον ίδιο ως άνω σκοπό,  
(Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003474457), η οποία 
ανακλήθηκε λόγω μη ανάλωσης ποσού. 

3.12 Την υπ’ αριθμ. 53 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1052115-01-
2016 & ΑΔΑ: ΩΧΔ7ΟΡΕ1-0Ν9, ποσού 875,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια 250 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού 
για το ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ.   

3.13 Την υπ’αριθμ.183 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.396069/25-11-
2015 & ΑΔΑ: 6ΒΡΟΟΡΕ1-625, ποσού 875,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΚΑΕ 1731, 
οικονομικού έτους 2015, για τον ίδιο ως άνω σκοπό, (Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης 
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Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ003377589), η οποία ανακλήθηκε λόγω μη 
ανάλωσης ποσού. 

3.14 Την υπ’ αριθμ. 20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 170/12-01-2016 
& ΑΔΑ: 7ΞΩ1ΟΡΕ1-Β2Λ, ποσού 400,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ /Τ.Π.Ε.Δ.Ε. ΚΑΕ 1731, οικονομικού έτους 2016, 
για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήματος: 15REQ003372092).  

3.15 Την υπ’ αριθμ. 69 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 6616/24.11.2015 
& ΑΔΑ:  ΩΚΗ2ΟΡΕ1-ΘΘΤ, ποσού 400,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων ΕΤΑΑ /Τ.Π.Ε.Δ.Ε. ΚΑΕ 1731, οικονομικού έτους 2015, 
για τον ίδιο ως άνω σκοπό, οποία ανακλήθηκε λόγω μη ανάλωσης ποσού. 

3.16 Την απόφαση επί του 14ου  θέματος της 375ης /25.11.2015  συνεδρίασης  του Δ.Σ. 
του ΕΤΑΑ με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια διαγωνισμού και οι όροι αυτού.  

3.17 Την απόφαση επί του 11ου θέματος της 358ης /16.07.2015  συνεδρίασης  του Δ.Σ. 
του ΕΤΑΑ σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του ΕΤΑΑ (ΑΔΑ: 6Μ3ΝΟΡΕ1-
ΠΓΨ) 

3.18 Την απόφαση επί του 7ου θέματος της 382ης /20.01.2016 συνεδρίασης  του Δ.Σ. του 
ΕΤΑΑ, με την οποία ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος 
διαγωνισμού (αρ. διακ. 22/2015) και εγκρίθηκε η διενέργεια νέου, με μερική 
τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ της 
Διακήρυξης 22/2015.   

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Νέο Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά Τομέα 
για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για 
την κάλυψη αναγκών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α,  όπως αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ - Γ’ 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία. 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να 

υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη  03.03.2016 &  ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33  Αθήνα, 2ο 
όροφος. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22,  104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πέμπτη  03.03.2016 &  ώρα 9:00 π.μ. 

 
4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 9η ώρα της Πέμπτης 03.03.2016, δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 
5. Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές. 
6. Στους διαγωνιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ενός Τομέα  ή 
περισσοτέρων Τομέων. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
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α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  
β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ. Οι συνεταιρισμοί 
δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών,  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 
λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007. 

 
10. Η συνολική εκτιμώμενη αξία 33.130,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 

προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη αναγκών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., 
ανέρχεται  ανά Τομέα  ως ακολούθως :  

 
 ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.:  24.600,00 € 
 Τ.Α.Ν.    :       6.000,00 € 
 Τ.Υ.Δ.Π. :         179,70 € 
 Τ.Υ.Δ.Θ. :           731,00 €  
 Τ.Υ.Δ.Ε. :            875,00 €  
 Τ.Π.Δ.Ε. :           344,40 €  
 Τ.Π.Ε.Δ.Ε. :           400,00 €  
 
 

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΑΞΙΑ: 33.130,10  € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

   
Oι προσφορές δεν πρέπει να  υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό κάθε Τομέα.  

 
 
11. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής παρέχονται από το Τμήμα 

Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. – από τις κ.κ. Ε. Κατσαριώτη, Ε. Καπράλου & Β. Ξηρόκωστα -  
Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, αριθμός τηλ: 210 5217 327 /325/ 312 
αντιστοίχως, και σχετικά με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης από τους κάτωθι: 

α) ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ : α) Κεντρική Υπηρεσία - τηλ. 210 3740316 κα Α. 
Βαρκάρη,  β) Περιφερειακά Γραφεία - τηλ. 2103740511 κα Β. Κακλαμάνου,   

β) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ: 210-5296231 κα Μ. Τρίφτη & 210-5296202 κα Γ. 
Μαδούρου 

γ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: τηλ.2103740552 κα Α. 
Σερπάνου, 

δ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ: τηλ.210-8811337 κ. Γ. Τσίγκρη, 

ε) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: τηλ.2310547912 κα Μ. Δαρούδη. 
στ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ: τηλ.210-4226846 κα Σ. Πισκιλίδου. 

 
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
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   «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
   «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
     ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
   «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
   «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 
 
 

 Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
           Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 

             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
 ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.:  24.600,00 € 
 Τ.Α.Ν.    :       6.000,00 € 
 Τ.Υ.Δ.Π. :         179,70 € 
 Τ.Υ.Δ.Θ. :           731,00 €  
 Τ.Υ.Δ.Ε. :            875,00 €  
 Τ.Π.Δ.Ε. :           344,40 €  
 Τ.Π.Ε.Δ.Ε. :           400,00 €  

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΑΞΙΑ: 33.130,10  € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

Η προσφερόμενη τιμή ανά Τομέα  δεν πρέπει να  υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε Τομέα 

 
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
 

Ευρώ (€) 
 

CPV 30197643-5/  30197630-1 /30192000-1 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Προϋπολογισμοί δαπανών των Τομέων  & του Λ.Π.Χ. / ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2016. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών σε όλους τους Τομείς, τις περιφερειακές 
Υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ, καθώς και η 1η παράδοση 
στη κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ, θα γίνει εντός 

10 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες 
δύο παραδόσεις στην κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & 

ΕΔΕ, θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα έως 8 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν 
μεταξύ της εν λόγω Υπηρεσίας (Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής 

Μέριμνας) και του προμηθευτή. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
- Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός 
Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 
4146/2013 (Α.90)).  
- Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του 
ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
- Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τη 
προμήθεια αγαθών στην προ Φ.Π.Α. αξία. 
 
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της    
υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 
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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 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22- 104 33 Αθήνα,  2ος 
όροφος. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 -
104 33 Αθήνα,  2ος όροφος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέμπτη  03.03.2016 &  ώρα 9:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέμπτη  03.03.2016 &  ώρα 9:00 π.μ. 

 

1.2  (Άρθρο 11. Π.Δ. 118/2007) 
I. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το 
πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή 
που διενεργεί το διαγωνισμό. 

II.  Οι προσφορές μπορούν επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. την Τετάρτη 02.03.2016 
και ώρα 14:00. 

III. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

IV. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 
αποσφράγισης των προσφορών (επιτροπή αξιολόγησης) 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. 

V. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
  Η λέξη «Προσφορά» με κεφαλαία γράμματα 
  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
  Ο αριθμός της διακήρυξης 
  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
  Τα στοιχεία του αποστολέα 
  Η Ένδειξη «Προσοχή! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί» 
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1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.Δ. 118/2007) Προσφορές: 

I. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Οι προσφορές θα 
συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους υποφακέλους:   
A. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισμένο, που θα 
περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 
διαγωνισμό - επί ποινή αποκλεισμού - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
B. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα 
περιέχει  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ - επί ποινή 
αποκλεισμού - σε δύο  αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς - επί ποινή αποκλεισμού - σε δύο (2) 
αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του 
περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.  
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.  
 

II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
1. Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα 
κατά περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ & ΕΠΕ, επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων 
τροποποιήσεών τους  για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  και  αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 
επαγγέλματος, για φυσικά πρόσωπα. 
 
 Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 παρ. β (Π.Δ.118/2007) υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι: 
 
 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον 
οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 
διακήρυξης. 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον 
οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προφοράς τους:  

− Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. Σε περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την 
υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε. ή  Ε.Π.Ε, 
β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων 
είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει 
σε αυτήν. 
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− Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου καταστάσεις. 
− Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. 
− Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου  ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της 
χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται 
ρητά η επωνυμία και ο τόπος του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των 
νομικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. 
α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6. 
− Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  
προαναφερθέντος  άρθρου κατάσταση. 
 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, 
αυτός οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το 
άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα:  
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Επισημαίνουμε ότι υπόχρεοι στην 
προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  Ι.)Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ΙΙ) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ΙΙΙ) Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε., και  IV) σε κάθε  
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω  πρόσωπα 
πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νομιμοποιητικά  έγγραφα του 
συμμετέχοντος.   
 β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο Προσφέρων  είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
γ) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την 
εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί.  
δ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομίσουν: 
 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι: 
 
-«Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισμό του Δημοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από 
διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο».  
 
-«Η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και προσωπικό για 
τη πραγματοποίηση του έργου». 
 
 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν βεβαίωση 
από το Γενικό Χημείο του Κράτους ότι το υπό προμήθεια χαρτί πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
 
2. Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται: 
 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ . 
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 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. 
 
 
3. Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος, στην οποία να 
αναγράφονται οι τιμές σε ευρώ (€), χωριστά για καθέναν από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 

  
      Η συνολική προσφορά  για κάθε Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. για  τα  υπό προμήθεια 

είδη δεν πρέπει να υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα ανά Τομέα δαπάνη.  
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

 Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, 
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 
4. 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. 
 
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε 
δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
1.4  Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.Δ. 118/2007): 

I. 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. 

II.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

III.  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. 
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2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19, Π.Δ. 
118/2007) : 
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 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 
Πέμπτη  03.03.2016 &  ώρα 9:00, 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. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής και για 
το λόγο αυτό, λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 
118/2007.  
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφορά τον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι  προσφορές  με  την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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. 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του 
Παραρτήματος, σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά του.   
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωμα 
να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που 
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 
4.  Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
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πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα : 
 Την ημερομηνία έκδοσης. 
 Τον εκδότη. 
 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
 Τον αριθμό της εγγύησης . 
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση και τον   ΑΦΜ. 
 Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης  
 Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  
 
Τους όρους ότι: 
 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση 
και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 
 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Απαιτείται. 
 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος ενός 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα 
επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την πλήρη εκκαθάριση όλων των 
εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας διακήρυξης). 
 
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του 
και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του για την υπογραφή της 
σύμβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
6. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
 
7. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Τομέα. Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να 
προσκομίσει:   
   α) Φορολογική ενημερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). 
  γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση 
του οφειλόμενου ποσού μετά τις νόμιμες κρατήσεις   
  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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8.  Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και 
δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, 
που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., με 
απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα. 
 
9.  Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την 
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου. 
 
10.   Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 
υπηρεσιακούς λόγους  
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Ανήκει στη διακήρυξη  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
1.1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ποσότητα: 1800 Δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων 
Τρόπος παράδοσης: Τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις των 600 δεσμίδων 
Τόπος παράδοσης: Π.Π.Γερμανού 3-5, ΑΘΗΝΑ 
 
1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΔΕ 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 

ΔΕΣΜΙΔΕΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΔΕΣΜΙΔΕΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΤ
ΕΡ

ΕΑ
Σ 

 Ε
ΛΛ

Α
Δ

ΑΣ
 Κ

 Ν
Η

ΣΩ
Ν ΛΑΜΙΑ 80 

626 

2 

5 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 60 0 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 50 0 

ΡΟΔΟΣ 150 0 

ΣΥΡΟΣ 20 2 

ΧΑΛΚΙΔΑ 250 0 

ΧΙΟΣ 16 1 

Κ
ΕΝ

ΤΡ
ΙΚ

Η
Σ 

Μ
Α

Κ
ΕΔ

Ο
ΝΙ

Α
Σ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3000 

3350 

0 

17 

ΒΕΡΟΙΑ 100 0 

ΕΔΕΣΣΑ 50 0 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 75 2 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 5 

ΚΙΛΚΙΣ 75 5 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 25 5 

Η
Π

ΕΙ
ΡΟ

Υ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50 

244 

5 

34 

ΑΡΤΑ 20 1 

ΚΕΡΚΥΡΑ 40 3 

ΚΟΖΑΝΗ 110 25 

ΠΡΕΒΕΖΑ 24 0 
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Α
Ν

. Μ
Α

Κ
ΕΔ

. Κ
Α

Ι 
Θ

ΡΑ
Κ

Η
Σ 

ΚΑΒΑΛΑ 60 

305 

0 

7 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30 0 

ΔΡΑΜΑ 50 2 

ΣΕΡΡΕΣ 100 0 

ΞΑΝΘΗ 25 0 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 40 5 

Π
ΕΛ

/Σ
Ο

Υ ΤΡΙΠΟΛΗ 30 

160 

1 

3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 100 0 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30 2 

Δ
ΥΤ

.Ε
ΛΛ

Α
Δ

Α
Σ ΠΑΤΡΑ 130 

270 

0 

0 
ΑΓΡΙΝΙΟ 100 0 

ΠΥΡΓΟΣ 40 0 

Κ
ΡΗ

ΤΗ
Σ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80 

200 

2 

4 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 1 

ΡΕΘΥΜΝΟ 30 0 

ΧΑΝΙΑ 70 1 

Θ
ΕΣ

ΣΑ
ΛΙ

ΑΣ
 ΛΑΡΙΣΑ 100 

390 

0 

0 
ΒΟΛΟΣ 125 0 

ΤΡΙΚΑΛΑ 65 0 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 100 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5545 5545 70 70 

 
 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ποσότητα: 2.000 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Σωκράτους 53, ΑΘΗΝΑ 
 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  179,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ποσότητα: 40 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων & 1 δεσμίδα Α3 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  731,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ποσότητα: 200 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων & 5 δεσμίδες Α3 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Δωδεκανήσου 10Α, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  875,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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Ποσότητα: 250 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Ηπείρου 64, ΑΘΗΝΑ 
 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  344,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ποσότητα: 100 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Ηπείρου 64, ΑΘΗΝΑ 
 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ποσότητα: 75 δεσμίδες Α4 των 500 φύλλων 
Τόπος παράδοσης: Π. Π. Γερμανού 3-5, ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη προμήθεια, η οποία  θα 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ταμείου,  σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Τομέα του Ε.Τ.Α.Α..  
Η προσφερθείσα τιμή θα αναφέρεται χωριστά για καθέναν από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο 
ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Στην 
προσφερθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στα κτήρια όπου 
στεγάζονται & λειτουργούν οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., όπως 
αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. εντός  της 
ίδιας πόλης η παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του 
αναδόχου.  
 
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν Βεβαίωση από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους ότι το υπό προμήθεια χαρτί πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναγράφονται κατωτέρω: 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 
To υπό προμήθεια χαρτί Α4/Α3 θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 
         
Γενικά χαρακτηριστικά  
 Χρώμα χαρτιού:  Λευκό  
 Υφή επιφάνειας :Λεία matte  
 Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτή laser,  φωτοτυπικά 

μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και  μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας.  
 Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δυο όψεις  
 Τα παραγόμενα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην  αλλοιώνονται κάτω από 

συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης.  
 Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με τρόπο τέτοιο ώστε το  κόψιμο να είναι τελείως 

λείο και να μην παρουσιάζει επικολλημένα  ρινίσματα χαρτιού.  
 Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται με ευκολία από τη δεσμίδα  
 Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία χωρίς στίγματα, αποξέσεις,  τσαλακώματα ή άλλες 

ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα  χωρίς να αφήνουν χνούδι.  
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Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Βάρος 80  gr/m2 + 4 gr/ m2 
 100% χημικός πολτός  
 Να είναι τύπου Long Grain (με τις ίνες στη μεγαλύτερη διάσταση)   
 Βαθμός Λευκότητας κατά ISO ≥90% 
 Αδιαφάνεια κατά ISO (Opacity) ≥90%  
 Πάχος (Thickness) (απόκλιση max 2%) 100 ±10  microns  
 Υγρασία  4,7%  (απόκλιση + 0,6%)  
 Το χαρτί θα πρέπει να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά ηλεκτρικής  αγωγιμότητας ώστε να 

εξασφαλίζει καλή μεταφορά του γραφίτη σε  φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτές laser  

Συσκευασία-Αποθήκευση  
 Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά  την αποθήκευση σε 

συνθήκες γραφείου, ή να παρουσιάζει ευαισθησία  στον κανονικό φωτισμό γραφείου.  
 Να διατηρεί σταθερή την ποιότητά του για διάστημα αποθήκευσης 2  ετών σε συνθήκες 

γραφείου.  
 Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500  φύλλων, ο αριθμός των 

φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, 
ποιότητας και  κατηγορίας.  

 Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες κατά πεντάδες σε κιβώτια από  χαρτόνι.  
 Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί το οποίο να έχει  υποστεί επεξεργασία 

αδιαβροχοποιήσεως τουλάχιστον εσωτερικά και  κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε 
να προστατεύεται από την  υγρασία του περιβάλλοντος κατά τη μετακίνησή του ή στους 
χώρους  όπου φυλάσσεται. 

 Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι  ώστε να αντέχει στις 
διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς  και τις φορτοεκφορτώσεις.  

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:  
1. Το είδος του χαρτιού.  
2. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή  
3. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων.  
4. Το βάρος σε γραμμάρια.  
5. Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού 
 

Λοιπές απαιτήσεις 
Δείγμα χαρτιού που θα προμηθευτούν οι Υπηρεσίες των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. εφόσον 

προκύψει πρόβλημα στην χρήση του, θα μπορεί να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους, προκειμένου να βεβαιωθεί η συμφωνία των συστατικών του με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Το κόστος της ανάλυσης αυτής θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η 
διαφοροποίηση των συστατικών του με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα έχει ως αποτέλεσμα 
την αντικατάσταση του με χαρτί σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να δημιουργεί 
πρόβλημα στα μηχανήματα κατά τη χρήση του. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Τ.Α.Α.  
………………………………. 
 …………………………… 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 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 ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την                                      /       /2016,  μεταξύ: 
 
1)    Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 
998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 
και  
2)   Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο 
……………., οδός …………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ……………, αρμόδια 
Δ.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ………………. με Α.Δ.Τ. …………….. 
που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 
 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του έργου  που αφορά στην προμήθεια …………………….  όπως αναλυτικώς 
περιγράφονται παρακάτω. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή της σύμβασης  έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
 

………………………………………. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, βάσει της παρούσας σύμβασης, την προμήθεια  που αναφέρονται 
ακολούθως: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της Διακήρυξης 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα είδη θα παραδοθούν σε όλους τους Τομείς εντός 10 εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.  

Ειδικά για τους Τομείς Μηχανικών,  εντός του 10ημέρου, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη από 
τις τρείς προβλεπόμενες τμηματικές παραδόσεις, για τη κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα. Οι 
άλλες δύο παραδόσεις για την εν λόγω Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο 
χρόνο και εντός συνολικού χρόνου ενός 8μήνου, αφού προηγηθεί συνεννόηση,  μεταξύ 
προμηθευτή και Υπηρεσίας (Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας των Τομέων 
Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ). 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Ως τίμημα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιμή βάσει της υπ’ αριθμ. 
…………………προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ………………………. 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: . ……………….€ πλέον 
Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία με τον Φ.Π.Α. ……………… και η οποία 
επιμερίζεται ως εξής : 

…………………………………………………….. 

Η πληρωμή θα γίνει με την μετά την παράδοση όλων των απαιτούμενων , όπως αυτά 
ορίζονται στην Προκήρυξη αριθμ. 2/2016 
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Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α, μετά τη 
θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Η πληρωμή 
των εργασιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για την παραλαβή των ειδών και 
εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρμόδια όργανα 

(επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 
- Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 

- Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% ή  8% κατά 
περίπτωση) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των ……………...€ πλέον Φ.Π.Α. 
και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταμείο). 

 

2. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε κάθε Τομέα, τα 
εξής: 

Α)  Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο αποστολής 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 

Γ)  Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 

Δ)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο  με επιμέλεια σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και των όρων της σχετικής Διακήρυξης υπ’ 2/2016. 

 
E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, ποσού ……………. ευρώ, εκδοθείσα από την ………….. Τράπεζα, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση 
παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από 
αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα 
προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης του προς προμήθειας είδους, ο 
ανάδοχος  καταβάλει σαν ποινική ρήτρα και χωρίς καμιά αντίρρηση, το ποσό των 100 € για  
κάθε περίπτωση, το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωμή ποσό, του τιμολογίου 
του  αναδόχου.  
 
 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
- Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 
(Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  
- Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 
κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
- Προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για παροχή υπηρεσιών & 4% 

για προμήθεια ειδών στην προ Φ.Π.Α. αξία). 



22 
 

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

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

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

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

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι 
τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε εννέα (9) 
πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) ο Ανάδοχος και  οκτώ (8)  ο Εργοδότης. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
του Δ.Σ.  του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   

                        
          
             
 
 


