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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

        Αθήνα 27.03.2015  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                  

Ε.Τ.Α.Α.  

        Αρ. πρωτ. 106326/09.04.2015 

        Α.∆.Α. 65Σ∆ΟΡΕ1-Ζ2∆ 

Ταχ. ∆/νση         : Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα  

Πληροφορίες     :  Ε. Κατσαριώτη             

Τηλ.                    : 210  5217327  

FAX.                   : 210  5217315         

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Για την ανάθεση Εργασιών Ταµειακής ∆ιαχείρισης των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. σε 
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα (Τράπεζες) για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών  
 

Το Ε.Τ.Α.Α. 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 π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.3 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». 

1.4 Του  ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.5  Του  ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 

1.6  Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.7  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.∆Η.ΣΥ. και 
του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011» 

1.8 Του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992  

(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

1.9 Του  ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 

πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012  και άλλες διατάξεις». 

1.10 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. 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 σε προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

2.2 Την απόφαση επί του 5
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 302/07.08.2014 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 

ΩΖΘ3ΟΡΕ1-ΕΜΚ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστηµα από 21/07/2014 έως 20/07/2015.  

2.3   Την απόφαση επί του 24
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 320/20.11.2014 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

(Α∆Α: 71Ξ0ΟΡΕ1-Μ4Ω) σχετικά µε την έγκριση της δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το 

κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών, την προϋπολογισθείσα δαπάνη, τη δέσµευση των ποσών, την επιτροπή 
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για την αξιολόγηση των προσφορών, την ηµεροµηνία έναρξης της νέας σύµβασης, τους κανόνες δηµοσιότητας, 
καθώς και τη δαπάνη που αφορά στη δηµοσίευση της πρόσκλησης στον Ελληνικό Τύπο. 

2.4 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ. 55 µε αρ. πρωτ: 35134/30.01.2015 µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό 

ύψους 6.150,00 € στον ΚΑΕ: 0431 του προϋπολογισµού εξόδων ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.  οικ. 

έτους 2015 (Α∆Α: 6639ΟΡΕ1-ΖΞΡ) 

2.5 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ. 15 µε αρ. πρωτ: 36048/03.02.2015 µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό 

ύψους 12.300,00 € στον ΚΑΕ: 0431 του προϋπολογισµού εξόδων Λογαριασµού Παροχών σε Χρήµα  του 

Ε.Τ.Α.Α.  οικ. έτους 2015 (Α∆Α: ΩΚΗΟΟΡΕ1-ΠΙΥ) 

2.6 Την απόφαση επί του 6
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. 333ης/19.02.2015 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

(Α∆Α:6ΜΜΨΟΡΕ1-Φ3Β)  που αφορά στην εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής µεταξύ των συµµετεχόντων σχετικά 

µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ταµειακής διαχείρισης των Ενιαίων 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

2.7 Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

Πιστωτικά Ιδρύµατα να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάθεση Εργασιών Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

των λογαριασµών των Ενιαίων Υπηρεσιών του, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο ετήσιο επιτόκιο εκτοκισµού για τους λογαριασµούς  των 

Ενιαίων Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφες  προσφορές σε 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

2. ∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν τραπεζικές εργασίες, που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.  
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέχρι 

την  Τετάρτη 22.04.2015, ώρα 09:00 π. µ., στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 

22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, τµήµα Πρωτοκόλλου. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος, Τµήµα 

Πρωτοκόλλου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έως  22.04.2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ. 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος, Αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
22.04.2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ. 

 

5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 9η ώρα της Τετάρτης 22.04.2015, δεν θα λαµβάνονται υπόψη 

και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
6. Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου µεταξύ των εµπρόθεσµα υποβληθεισών προσφορών που θα 

πληρούν τις  επί ποινή αποκλεισµού προϋποθέσεις της παραγράφου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, θα 

είναι η  προσφορά µε το µεγαλύτερο ετήσιο επιτόκιο εκτοκισµού των λογαριασµών των Ενιαίων 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  

7. Χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 120 ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της 
υποβολής τους. 

8. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο του 

προκηρυσσόµενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων εργασιών. 

9. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις. 
10. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Παραρτήµατος Γ’ 

της παρούσας Πρόσκλησης. 
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11. Ισχύον Νοµικό Πλαίσιο: Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 

(ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008). Το Ε.Τ.Α.Α. συγκροτούν τέσσερις κλάδοι κύριας ασφάλισης, επικουρικής 

πρόνοιας και υγείας. Στους ανωτέρω κλάδους εντάχθηκαν ως τοµείς µε λογιστική και οικονοµική 

αυτοτέλεια τα πρώην ασφαλιστικά ταµεία ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ, Ταµείο Νοµικών, Ταµείο Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών, Ταµείο Ασφάλισης Συµβολαιογράφων, Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων Πειραιά, 

Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, Ταµείο Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, Ταµείο Υγείας 
∆ικηγόρων Επαρχιών και Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Οι ανωτέρω Τοµείς 
διατηρούν τους λογαριασµούς διαχείρισης σε διαχειρίστριες Τράπεζες. Η παρούσα πρόσκληση αφορά 

στην επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για την ανάθεση εργασιών µόνο των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α. 

12. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, θα διενεργηθεί από την αρµόδια 

πενταµελή επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α. που έχει συσταθεί σύµφωνα  µε την απόφαση επί του 5

ου
 

θέµατος της 302/07.08.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

13. Το Ταµείο δεν δεσµεύεται να συνεργαστεί µε κάποιον από τους συµµετέχοντες, αν   κρίνει ότι οι 
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι προς το συµφέρον του. 

14. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι διετής µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
στον ανάδοχο της κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   

15. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, µε 
έγγραφη προειδοποίησή του προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους 
(π.χ. κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

16. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, παρέχονται από τη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., κ. Αιµ. Τζαγκαράκη. 1ος όροφος, τηλ: 210 5217303, 

fax: 210 5217315 και διευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κ.  Ε. Κατσαριώτη, 1ος όροφος, τηλ: 210 5217327/325/304, fax: 210 5217315. 

17. Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Τ.Α.Α. στη διεύθυνση: www.etaa.gr και 
θα δηµοσιευτεί στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο. 

18. Κατά τα λοιπά, η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

         «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

         «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

         «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ»                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

          

 

     ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

1. Ταµειακή ∆ιαχείριση για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α -Προϋπολογισµός  
∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και Λογαριασµός Μισθοδοσίας: 
- Η είσπραξη χρηµατικών ποσών από τους Τοµείς και λοιπούς υπόχρεους 
-  Η πίστωση λογαριασµών µισθοδοσίας του προσωπικού στην ίδια ή σε τρίτες Τράπεζες 
µέσω συστήµατος ∆ΙΑΣ στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζα 

-  Η πληρωµή διαφόρων δικαιούχων 
-  Η παροχή στοιχείων οποτεδήποτε ζητηθεί από το Ταµείο 

- Η αποστολή των απαραίτητων extrait στη συχνότητα και την µορφή που επιθυµούν οι 
υπηρεσίες. 
- Η µεταφορά υπολοίπων στο λογαριασµό διαθεσίµων στην Τράπεζα Ελλάδος, κατόπιν 

αιτήµατος 
 

2.  Ταµειακή ∆ιαχείριση  για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α - Λογαριασµός 
Παροχών σε Χρήµα: 

-  Είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές παροχές σε χρήµα 

-  Εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασµό ΕΟΠΥΥ 

-  Εισπράξεις εσόδων αποδιδόµενων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών – τόκων 
- Χρέωση πληρωµών για δαπάνες παροχών σε χρήµα και λοιπά έξοδα (αποδόσεις, 
χρηµατοοικονοµικά) 

-  Η παροχή στοιχείων οποτεδήποτε ζητηθεί από το Ταµείο. 

- Η αποστολή των απαραίτητων extrait στη συχνότητα και την µορφή που επιθυµούν οι 
υπηρεσίες. 
- Η µεταφορά υπολοίπων στο λογαριασµό διαθεσίµων στην Τράπεζα Ελλάδος, κατόπιν 

αιτήµατος. 
 

*Το ως άνω αντικείµενο των εργασιών περιγράφεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η προσφορά µε το µεγαλύτερο επιτόκιο εκτοκισµού των λογαριασµών των 
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. µε την προϋπόθεση να  πληροί  τις επί ποινή 

αποκλεισµού προϋποθέσεις της παραγράφου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β  
ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ (€). 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

Οι οικονοµικές προσφορές θα αναφέρουν: Α) το ετήσιο επιτόκιο εκτοκισµού 

(µικτό & καθαρό) & Β) το τυχόν ετήσιο κόστος ανάθεσης  σε ευρώ εντός της  
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση  θα αναφέρονται χωριστά η 

καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.,  

Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. Για την Ταµειακή ∆ιαχείριση για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α -

Προϋπολογισµός  ∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και Λογαριασµός 
Μισθοδοσίας: 
Ετησίως: µέχρι 5.000€ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και για το σύνολο του συµβατικού  

χρόνου µέχρι 10.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.  

 

2. Για την  Ταµειακή ∆ιαχείριση  για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α - 

Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα: 

Ετησίως: µέχρι 5.000€ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και για το σύνολο του συµβατικού  

χρόνου µέχρι 10.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.  

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: µέχρι 20.000,00 € πλέον του  νοµίµου Φ.Π.Α 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

1.  Προϋπολογισµός  ∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α.  

2.  Προϋπολογισµός  Λογαριασµού Παροχών σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Α. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

∆ύο (2) έτη από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της κατακύρωσης  
του αποτελέσµατος της διαγωνιστικής διαδικασίας από το  ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
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Ανήκει στην Πρόσκληση    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –ΠΑΡΟΧΕΣ ( επί ποινή αποκλεισµού) 
1. Παράδοση  των αναλυτικών αντιγράφων λογαριασµών (extrait) σε ηµερήσια βάση όπως και σε µηνιαία 

βάση. Συγκεκριµένα δωρεάν αποστολή extrait των λογαριασµών αυθηµερόν και µηνιαίως. Το µηνιαίο 

extrait θα συνοδεύεται  απαραιτήτως απ’ όλα τα παραστατικά κίνησης & λοιπά δικαιολογητικά. Επίσης 
παροχή στοιχείων σε κάθε ζήτηση του Ταµείου. 

2. Η valeur πίστωσης, δηλαδή η πίστωση του λογαριασµού µε το προϊόν των καταθέσεων, είτε πρόκειται 
για µετρητά είτε για επιταγές, θα γίνεται αυθηµερόν και χωρίς επιβάρυνση. 

3. Η valeur χρέωσης, δηλαδή η valeur πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων µετά την χρέωση των 
σχετικών λογαριασµών του Ταµείου, θα γίνεται αυθηµερόν και χωρίς επιβάρυνση.  

4. Είσπραξη ποσών από τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλισµένους και τρίτους, χωρίς χρέωση προµήθειας.  
5. Πίστωση λογαριασµών µισθοδοσίας  στο ακέραιο χωρίς χρέωση προµήθειας 
6. Οι Πληρωµές  των υποχρεώσεων του Ταµείου, σε όλους τους δικαιούχους θα γίνονται στο ακέραιο και 

χωρίς επιβάρυνση. 

7. Μεταφορές από και προς την Τράπεζα της Ελλάδος & από και προς τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και 
στο ∆ηµόσιο & λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς θα γίνεται ανέξοδα.  

8. Η τήρηση και η κίνηση των λογαριασµών θα είναι δωρεάν. 

9. Τα καρνέ των επιταγών θα εκδίδονται, χωρίς επιβάρυνση. 

10. Οι λογαριασµοί θα εκτοκίζονται κάθε εξάµηνο χωρίς επιβάρυνση εξόδων κίνησης 
11. ∆υνατότητα ανοίγµατος επιπλέον λογαριασµών υπό την ίδια σύµβαση & µε τους ίδιους όρους εφόσον 

προκύψει ανάγκη για αυτό. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής, όπως αναφέρονται στην § 1.6 του Παραρτήµατος Γ της παρούσας 
έχουν ως εξής:  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής:  

- Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του 

υπό ανάθεση Έργου & 

-  να συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τµήµατα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα την Εξυπηρέτηση Μεγάλων Πελατών και την Τηλεφωνική Υποστήριξη 

Πελατών, ή ισοδύναµες αρµοδιότητες. 
 

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.  Ο αριθµός µισθοδοτούµενων του Ε.Τ.Α.Α. ανέρχεται σήµερα στους 662, µε µέσο όρο αποδοχών 1.200,00 €. 

2. Η µισθοδοσία καταβάλλεται µέσω Ε.Α.Π. στις 13 και 27 κάθε µήνα, σε λογαριασµό που τηρεί κάθε 
εργαζόµενος σε Τράπεζα της επιλογής του. 

3. Η αξία των χρηµάτων που διακινούνται από τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ανά έτος, σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο απολογισµό έτους 2014 και στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό έτους 2015 ανέρχεται περίπου: 

Α) Σε 26.000.000,00 € για το Λογαριασµό ∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. και  
Β) Σε 38.000.000,00 € για το Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Α. 

4. Το πλήθος των συναλλαγών ανέρχεται περίπου: 

Α) Σε 240  για το Λογαριασµό ∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. 

Β) Σε 200 για το Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Α. 

5. Το µέσο χρηµατικό υπόλοιπο ανά λογαριασµό ανέρχεται περίπου: 

Α) Σε 3.000.000,00 € για το Λογαριασµό ∆απανών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. και 
Β) Σε 3.000.000,00 € για το Λογαριασµό Παροχών σε Χρήµα του Ε.Τ.Α.Α. 

και θα παραµένει στο λογαριασµό από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ηµέρες κατά µέσο όρο. 
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Ανήκει στην Πρόσκληση    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Μάρνη 22 - 104  33 Αθήνα,  

2
ος

 όροφος, Τµήµα Πρωτοκόλλου 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Μάρνη 22 - 104  33 Αθήνα,  

2
ος

 όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 22.04.2015 

και ώρα  09:00 π.µ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 22.04.2015 

και ώρα  09:00 π.µ. 

 

1.2  Χρόνος και τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών 

α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην παρούσα Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

β.   Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία. 

γ. 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 της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, δηλαδή µέχρι την Τρίτη 21 Απριλίου 2015  και ώρα 14:00. 

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα 

οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται 
υπόψη. 

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης 
των προσφορών, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την Πρόσκληση, 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. 

στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 

Απασχολούµενων - Ε.Τ.Α.Α.» 

• Ο  αριθµός της Πρόσκλησης 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
• Τα στoιχεία τoυ αποστολέα. 

• Η Ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί». 

 

1.3  ∆ικαίωµα Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν τραπεζικές εργασίες, 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Πρόσκληση:  

- Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής.  
- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4 (ΙΙ.1) «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής»  

- Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του   

δηµόσιου τοµέα  
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- Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε τελεσίδικη απόφαση µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.  

-    Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π.∆. 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα 

Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  
-    Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.  
-   Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της 
παραγράφου αυτής – εκτός αυτών της παραγράφου 1.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» ισχύει για 

ένα τουλάχιστον µέλος της.  
 

1.4  Προσφορές 
I. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1.2. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους:   
 

A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που θα 

περιλαµβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής σε δύο αντίτυπα 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) όπως  αυτά αναφέρονται στην παράγραφο II του παρόντος άρθρου, καθώς 
και στο άρθρο 1.6.  

 

 

B. Τον φάκελο µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα περιέχει  τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αφορούν στο έργο όπως περιγράφεται  στην παρούσα πρόσκληση. 

σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α, B & Γ 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 σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

 

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του περιεχοµένου τους 
(π.χ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.  
 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση 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  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και συγκεκριµένα: 

1.1. ΦΕΚ σύστασης 
1.2 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει). 
1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / µη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

1.4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. 

  1.5 Πρακτικό ∆.Σ για τις Α.Ε ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε περί έγκρισης   
συµµετοχής στην Πρόσκληση, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 
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προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά, καθώς  και τα 

λοιπά απαιτούµενα έγγραφα και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως 
αντίκλητος 
1.6. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν απόφαση του κατά το νόµο ή το 

καταστατικό αρµοδίου οργάνου για τη συµµετοχή τους στον παρόντα διαγωνισµό και το διορισµό του 

νόµιµου εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους). 
 

� Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 περ. β υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι: 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην οποία συµµετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης συµπεριλαµβανοµένων και των υποχρεωτικών όρων 
συµµετοχής. 

• Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στις οποίες να 

αναγράφονται τα εξής: 
Α: 
1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του 

Π∆ 60/2007. 

2. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής 
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
3. Είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµο επαγγελµατικό φορέα που πιστοποιεί τη νόµιµη ίδρυση και 
λειτουργία τους, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά τους (τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελµα τους) κατά την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο. 

4. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Β: 

1. ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο της Πρόσκλησης 
ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

2. ∆εν έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 

∆ηµόσιου Τοµέα τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. 

3. ∆εν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος τους από την οποία να προκύπτει αποκλεισµός τους 
από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα.  

4. ∆εν τελούν υπό συνδιαλλαγή ή υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. 

 

Γ: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν 
γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 
2. Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων (∆.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α.) σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

Τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

1. O Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

2. Oι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή  Ε.Π.Ε. 

3. O Πρόεδρος του Συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην οποία συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προφοράς τους:  
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− δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 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. ή  Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον 
διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του ∆.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 
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, 
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 

εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.  

− 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 του Π.∆. 118/2007. 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 

118/2007 κατάσταση. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι, εφόσον το έργο ανατεθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός δέκα (10) 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.∆. 118/2007 και συγκεκριµένα: α) 

απόσπασµα ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου, β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, γ) πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την 
εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί, σε περίπτωση που από τον νόµο 

υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στα ανωτέρω ή σε αντίστοιχο Φορέα 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. 

 

2. Στον φάκελο µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: 
• Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το αντικείµενο των εργασιών, µε τις 
προϋποθέσεις και τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα 

παραρτήµατα Α, B & Γ της παρούσας Πρόσκλησης.  
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

να δηλώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα 

συστήµατα για την εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών. 

 

     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. 
•    Θα αναγράφεται το ετήσιο επιτόκιο εκτοκισµού (καθαρό & µικτό) για τους λογαριασµούς  των 

Ενιαίων Υπηρεσιών  

• Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν στο ετήσιο κόστος των  προσφεροµένων υπηρεσιών της 
Ταµειακής ∆ιαχείρισης για τις  Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α -Προϋπολογισµός  ∆απανών ∆ιοίκησης και 
Λειτουργίας, Λογαριασµός Μισθοδοσίας  & Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα θα εκφράζονται σε ευρώ. Ο 

Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή.  
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• Όλες οι τιµές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (είτε προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η µεγαλύτερο του πέντε, είτε προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 

πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή.  

• Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε επιπρόσθετη 

(προαιρετικώς) προσφερόµενη υπηρεσία, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. 
Προσφερόµενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται 
ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία (δωρεάν).  

• Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

• Προσφορά που δε δίνει τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

•    Οι τιµές της προσφοράς που αφορούν στις προσφερόµενες υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε καµία 

αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον 
ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 

απροόπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. 
• Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέες τιµές ή να τις τροποποιήσουν.  

 

1.5 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί σε αυτόν η ανάθεση του έργου, οφείλει να 

καταθέσει εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

 

1.5.1 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε. β) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 

µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 

43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης της  
∆ιαγωνιστικής διαδικασίας. 
2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το  οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
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8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
10. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού Φορέα, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Αναδόχου σε αυτόν και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί 
την εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
14. . Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του. 

 

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δικαιολογητικά τροποποιούνται µε ευθύνη των Υπηρεσιών έκδοσής τους, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει ισοδύναµα πιστοποιητικά που θα του παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες 
αυτές. 
 

Επίσης, σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η ανάθεση του έργου, εντός 
του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

1.5.2 Οι συνεταιρισµοί  
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/ 

Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµά του (ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του). Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί 
την εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
11. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
12. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

14. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
15. Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  

 

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δικαιολογητικά τροποποιούνται µε ευθύνη των Υπηρεσιών έκδοσής τους, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει ισοδύναµα πιστοποιητικά που θα του παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες 
αυτές. 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί το έργο, εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης».  

 

1.5.3 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το 
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έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών  Κατακύρωσης. 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
10. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού Φορέα, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Αναδόχου σε αυτόν και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί 
την εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου 

ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 
12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
14. Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, 
εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του. 
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Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δικαιολογητικά τροποποιούνται µε ευθύνη των Υπηρεσιών έκδοσής τους, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει ισοδύναµα πιστοποιητικά που θα του παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες 
αυτές. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η ανάθεση των εργασιών, 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

1.5.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  
1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής 
ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 
2. Στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής να περιέχεται πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία. 

3. Στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής να περιέχεται συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

• να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.  

• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου και το ποσοστό (όχι απόλυτη τιµή) 

του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  
• να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)  

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στη 

διαγωνιστική διαδικασία και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

1.5.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις  
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης:  
 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από το Ε.Τ.Α.Α. να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή, ούτε κατά 

τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 

Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από 

τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από το Ε.Τ.Α.Α. το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το 

Ε.Τ.Α.Α. αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης 
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 

το Ε.Τ.Α.Α. 
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1.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής:  

- Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου & 

-  να συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τµήµατα, 

Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα την Εξυπηρέτηση Μεγάλων Πελατών και την 
Τηλεφωνική Υποστήριξη Πελατών, ή ισοδύναµες αρµοδιότητες. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε 
την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης : 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή 

- τοµείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες 
µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 

Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 
 

1.7 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας 
Κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή του αναδόχου µεταξύ των εµπρόθεσµα υποβληθεισών προσφορών που θα 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, θα είναι η  προσφορά µε το 

µεγαλύτερο επιτόκιο εκτοκισµού των λογαριασµών των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  Η κατακύρωση 

γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το Ε.Τ.Α.Α.  

Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, ιδίως:  
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
(ii) Εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό. 

(iii) Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. 

iv)  Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Σε περίπτωση µαταίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο, αν καµία προσφορά δεν κρίνεται συµφέρουσα για το Ταµείο.  

 

1.8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.8.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης  
1. Μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την 
διεξαγωγή της παρούσας Πρόσκλησης. Η διάρκεια της Σύµβασης θα είναι διετής (2ετής). 
2. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα 

Πρόσκληση και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων 
της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. 

3. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής, ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα Πρόσκληση, εφαρµοζοµένων επίσης 
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί η ανάθεση των υπηρεσιών υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης του ∆.Σ περί της ανάθεσης των 
εργασιών, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς 
ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Α.  αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Ε.Τ.Α.Α.   
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1.8.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε τις Ενιαίες Υπηρεσίες 
του Ε.Τ.Α.Α., υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση του 

Έργου.  

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού και των συνεργατών του, που θα διαθέτουν 
την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ε.Τ.Α.Α. ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων.  

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του Ε.Τ.Α.Α.  

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 
τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ε.Τ.Α.Α., η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στο 

Ε.Τ.Α.Α τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 

εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το Ε.Τ.Α.Α συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό 

τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται 
στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας 
το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) το Ε.Τ.Α.Α 

δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  
5. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της Προσφοράς του, έχει 
υποχρέωση να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης.  
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να 

τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

7.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, 

θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Τ.Α.Α. για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από την Πρόσκληση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι του Ε.Τ.Α.Α. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την εκτέλεση του Έργου.  

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  
9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των µελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Α. δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν 
τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ε.Τ.Α.Α.  Σε περίπτωση 

λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

 

1.8.3 Εµπιστευτικότητα  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που του ανατέθηκε  
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ε.Τ.Α.Α.  

Ειδικότερα:  
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 

σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Ταµείου. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 

είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το Ταµείο ως εµπιστευτικά. Η τήρηση 

εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και 
πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις 
δικές τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.  

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 
συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις.  
3. Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

περαιτέρω ζηµίας.  
4. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως 
αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους 
δικαστές της διαιτησίας.  
 

1.8.4 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία  

1. Ο Ανάδοχος και το  Ε.Τ.Α.Α. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.  

3. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη  

Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική 

νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  

 
 
         

 


