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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΘΗΝΑ , 22-06-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

                     Αριθµ.Πρωτ.: 50791 

                     ΑΡ.ΦΑΚ : 61/2016 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 Α∆Α : 6Η7Τ4691Ω2-Υ2Υ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΤΜΗΜΑ:  
Ταχ.∆/νση: 
Τ.Κ.:   
Τηλ:  
FAX:             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Εθνικής Αντιστάσεως 8 
17476- Άλιµος 
210 9989578-210 9989585 
210 9989589   

 

EMAIL:  b4@oaed.gr  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ο Οργανισµός  Απασχόλησης  Εργατικού  ∆υναµικού  προκειµένου να προβεί µε πρόχειρο 
διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στην ανάδειξη αναδόχου που θα 
αναλάβει την  «Προµήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν 
ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα έτος»,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας, Προϋπολογισµού 59.998,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.397,52€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  (Αναληφθείσα υποχρέωση  1077/13-06-2016 ),  καλεί τους 
ενδιαφερόµενους έως την 07-07-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  14.30 µµ, να προσέλθουν είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία  της 
∆ιοίκησης του Οργανισµού (Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιµος), προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων 
προσφορών στην Επιτροπή Προµηθειών του Οργανισµού. Σφραγισµένες έγγραφες προσφορές 
µπορούν επίσης να αποσταλούν  ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier) στην έδρα του Οργανισµού έως την 07-07-2016 και ώρα 14.30µµ (προηγούµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού).  
Πληροφορίες για τους όρους κτλ. του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού παρέχονται από το 
αρµόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιµη ηµέρα από 8.30 π.µ. – 14.30 µ.µ. (τηλ.:  210 
9989585, 210 9989578, φαξ : 210 9989589, email: b4@oaed.gr) 

 

ΑΘΗΝΑ     22-06-2016      

              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑ∆ΗΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ο Οργανισµός  Απασχόλησης  Εργατικού  ∆υναµικού  προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να 

συµµετάσχουν στον πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το την «Προµήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 

προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα 

έτος»,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, Προϋπολογισµού 59.998,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.397,52€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  .  

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΑΘΗΝΑ , 22-06-2016 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  

 Αριθµ.Πρωτ.: 50791 

ΑΡ.ΦΑΚ : 61/2016 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Α∆Α : 6Η7Τ4691Ω2-Υ2Υ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ:  
Ταχ.∆/νση: 
Τ.Κ :  
Πληροφορίες  
Τηλ:    
FAX:   
Email 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Εθνικής Αντιστάσεως 8 
17476, Άλιµος 
210 9989578 
210 9989585 
210 9989589 
b4@oaed.gr  

 

 

    ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ 

      

ΟΑΕ∆ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος      

 

08/07/2016 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

09.30πµ 



 3

 

A. Όροι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 

1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 07/07/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µµ  είτε 

αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους,  στα γραφεία της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού  (Εθνικής Αντιστάσεως 8- Άλιµος ), στην Επιτροπή Προµηθειών της 

∆ιοίκησης.  

Σφραγισµένες έγγραφες προσφορές µπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη 

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του Οργανισµού (Εθν. Αντιστάσεως 8, 

Άλιµος) έως την 07/07/2016 και ώρα 14.30µµ (προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του 

διαγωνισµού).  

 - Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν προσφορές που θα υποβληθούν ή θα 

περιέλθουν στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. ∆εν θα ληφθούν υπόψη 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε 

ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για 

το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν 

-  Επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλεται στην  Ελληνική Γλώσσα µέσα σε ενιαίο 

σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος  θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί µέρους ανεξάρτητους 

υποφακέλους, υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς & υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

αµφότεροι σε δύο αντίγραφα. Στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία (2 αντίγραφα). 

-  Οι προσφορές δεν χαρτοσηµαίνονται. 

 

2. Η ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας αφορά σε ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο θα 

αξιολογηθεί. Γίνονται αποδεκτές µόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της 

προµήθειας και η κατακύρωσή της θα γίνει σε έναν προµηθευτή .  

 

3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή του έργου .  

 

4. Οι τιµές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης  και αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτών.  

 

5. Ο ανάδοχος στον οποίο  θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της 
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συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 

της σύµβασης.  

 

6. Η διάρκεια του έργου αφορά σε  διάστηµα δύο (2) µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

7.  Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισµό προ της λήξης τους ,  

κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι  (120) ηµερών.    

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της ∆ιακήρυξης.  

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

γ) Συνεταιρισµοί  

δ) Κοινοπραξίες  

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισµένη  νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση η κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 

εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή  στο διαγωνισµό ενός νοµικού η φυσικού 

προσώπου σε περισσότερες από µία συµµετοχές.  

   

10. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το 

αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. 

 

Β.  Νοµικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(ΦΕΚ Α΄98) 
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2. του Β.∆. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού» (ΦΕΚ Α’ 123) 

 

3. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής   Προστασίας (ΦΕΚ 

754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµό. 

191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

4. του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) 

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 

6. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 

Α΄19), ως ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής   Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 

της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138). 

8. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

9. του Π.∆. 60/2007 «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» (ΦΕΚ Α’ 

64)   

10.  τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις 

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της 

18ης Ιουλίου 1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 

77 του Π.∆. 60/2007 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, άρθρο 23) .  

12. τις διατάξεις του Ν. 3886/Α/30-09-2010 ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010 «∆ικαστική Προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων –Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 

µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178),του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 

2007(L335), όπως τροποποιήθηκε µε Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου την 05-12-2012 ΦΕΚ 

237/Α/05-12-2012 κεφάλαιο Β΄ άρθρο 11, (Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 µε 

την προσθήκη των εδαφίων β, γ & δ της Πράξης),   

13. τις διατάξεις του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), µε τις οποίες ο ΟΑΕ∆ 

κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.∆.∆. ΟΕΕ & ΟΕΚ  
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14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»  

15. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίων-Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του π.δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

16. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-9-2011, “Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς 

και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, από την αναθέτουσα αρχή»  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) περί συγκρότησης 

επιτροπών της διοίκησης.  

18. Της διατάξεις του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»   

19. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις», κατά το 

µέρος που ισχύει. 

20. Το µε αριθµό 47836/10-06-2016 πρωτογενές αίτηµα της υπηρεσίας (Α∆ΑΜ: 

16REQ0045751432016-06-13)) 

21. την αριθµ. 1077/13-06-2016 απόφαση ανάληψης δέσµευσης πίστωσης (Α∆Α : 775Λ4691Ω2-

10Η)  

22. Την υπ’ αριθµ. 1622/31/14-06-2016 απόφαση του ∆Σ του Οργανισµού µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για το έργο 

«Προµήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των 

∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα έτος» σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας,  προϋπολογισµού «59.998,00» πλέον του ΦΠΑ ήτοι «74.397,52 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24% ).  

 

Γ. Παροχή ∆ιευκρινίσεων – Συµπληρωµατικές πληροφορίες  

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

∆ιακήρυξης µπορούν να ζητούνται µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 και παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 

συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίδονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει 

του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
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απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των 

αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων δίδονται µόνο γραπτώς µε επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής 

µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ανωτέρω. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση:  b4@oaed.gr ή µε την υποβολή των 

ερωτηµάτων και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ως 

άνω.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης 

καθώς και τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος αυτής.  

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

∆. Παραλαβή τεύχους  

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης  του διαγωνισµού από τα 

γραφεία της ∆ιοίκησης του Οργανισµού (Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιµος).∆ιανέµεται δωρεάν. 

Επίσης το πλήρες κείµενο της θα διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.oaed.gr και σε ηλεκτρονική µορφή.   

Πληροφορίες γα τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού παρέχονται από το αρµόδιο ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κάθε εργάσιµη ηµέρα από 8:30 π.µ – 14:30 µ.µ (τηλ 210 9989578 και 210 9989585 

φαξ : 210 9989589 email: b4@ oaed.gr  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  «Προµήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 

προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των 

∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού»   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 

CPV 

 

30197630-1 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος διαγωνισµός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.998,00 πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι  

74.397,52€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

(Αναληφθείσα υποχρέωση  1077/13-06-2016)  

Προϋπολογισµός ΟΑΕ∆ - Οικονοµικού έτους 2016-   

ΚΑΕ 1731 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΑΕ∆ 

Στο κτίριο της ∆ιοίκησης-Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιµος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

08/07/2016 , ηµέρα Παρασκευή, ώρα 09.30πµ  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  Εντός τριάντα (30) ηµερών από την οριστική και 

ποιοτική παράδοση του έργου.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ -∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.∆., Εθνικής Αντιστάσεως 8   

174 56  Άλιµος (∆/νση Προµηθειών, Γραφείο 235, ώρες 

8:30 έως 14:30 µµ. 

τηλ. 210 9989578-210 9989585, φαξ: 210/9989589, 

email: b4@oaed.gr).   

-ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΟΑΕ∆: www.oaed.gr 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

A. 1.1 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού   

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι : το έργο που αφορά την υλοποίηση της Προµήθεια  

εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα έτος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β ΄ « 

Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι»  της παρούσας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή. 

  

A. 1.2 ∆ιάρκεια  

Η ολοκλήρωση της προµήθειας ορίζεται στο χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών 

από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

A. 1.3 Προϋπολογισµός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

59.998,00€ πλέον του ΦΠΑ24%, ήτοι 74.397,52€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1731 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 .  

 

Α.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)  

∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής : Εθνικής Αντιστάσεως 8-Άλιµος 

Τηλέφωνο : 210 9989578 

Iστοσελίδα: www.oaed.gr  

 

Α. 1.5  Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού   

      Νοµικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 

∆ιακήρυξης, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας.  

 

       Γλώσσα   

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 

εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.  

Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόµενων , των διαγωνιζόµενων 

και του Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που 

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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Α. 1.6 ∆ηµοσιότητα  

Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  θα αναρτηθεί :   

α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

β) το πλήρες σώµα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του 

ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) .     

  

. 

Α.2  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

Α.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:  

 Α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ενώσεις ή 

συµπράξεις αυτών (οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά), που έχουν συσταθεί 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους 

έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ 

και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.  

 Β. Ενώσεις ή Συµπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή 

Προσφορά. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

προσφέροντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης.   

Οι Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, η Ένωση µπορεί να κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να συστήσει 

Κοινοπραξία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84), όπως 

ισχύει, και να προσκοµίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.  

Στο Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
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των Μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

και των Μελών της θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και θα µεριµνά για την καταβολή των 

αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στην 

υλοποιηθείσα προµήθεια. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει, 

κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ 

των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή στο διαγωνισµό ενός νοµικού ή 

φυσικού προσώπου µε περισσότερες από µία συµµετοχές και µε οποιαδήποτε µορφή 

συνεργασίας, της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.  

  

Αποκλείεται της συµµετοχής, ο Προσφέρων:  

Εις βάρος του οποίου, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου εις βάρος των νοµίµων 

εκπροσώπων αυτού, υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 

περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

•     δωροδοκία, όπως 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, 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

• 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. 

 

Αποκλείεται επίσης της συµµετοχής, ο Προσφέρων όταν: 

• τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις,  

• έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
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διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 

τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα, συναφές µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού ή την επαγγελµατική του 

ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να 

διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, 

• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, 

• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και 

τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις 

νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, 

• είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές, 

• έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 

 

Α.2.2.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Ι.  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά 

τους και τα νοµιµοποιητικά έγγραφά τους σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις 

διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26-03-2014) σε συνδυασµό µε την από 16-01-

2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α∆Α : 6Κ02Φ-

Θ95) και συγκεκριµένα : 

 

 

 

 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:  
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1.  ΦΕΚ σύστασης,  

2.  Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν 

δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

3.  ΦΕΚ, στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,  

4.  Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 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 και τα λοιπά 

απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος 

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 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.  

6. Αποδεικτικά καταχώρισης µεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται 

από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:  

1.  Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

δηµοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.  

2.  Πράξη του αρµοδίου ∆ιοικούντος Οργάνου  (διαχειριστή) περί έγκρισης συµµετοχής 

στο διαγωνισµό, στην οποία µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

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 και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 

συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε,  Ε.Ε:  

1.     Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά,  

2.  Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού.  

3.  Αποδεικτικά καταχώρισης µεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται 

από την κείµενη νοµοθεσία.  
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4.  Πράξη του αρµοδίου ∆ιοικούντος Οργάνου  (διαχειριστή) περί έγκρισης συµµετοχής 

στο διαγωνισµό, στην οποία µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

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 και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 

συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης 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. Γενικά, τα νοµικά πρόσωπα κάθε είδους πλην 

των προαναφεροµένων θα πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το 

νοµιµοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπός τους.  

 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 

µεταβολές του. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα 

µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

∆ιαγωνισµό  

 

ΙΙ)  Υπεύθυνες δηλώσεις 

α)  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη 

αρµοδίως από τον προσφέροντα (που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα που 

δεσµεύουν νόµιµα την επιχείρηση) κατά τα οριζόµενα κατωτέρω υπό «∆ιευκρινίσεις», µε 

ηµεροµηνία εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει : 

1.  τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της διακήρυξης  

2.  ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς  στο διαγωνισµό δεν έχει 
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καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του αρθρ. 43 

του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε  εγκληµατική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 

3.   αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης  

 

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (που αναφέρεται στην επιχείρηση) 

υπογεγραµµένη αρµοδίως από τον νόµιµο εκπρόσωπό της, µε ηµεροµηνία εντός τριάντα 

(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς 

(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα 

δηλώνει: 

1.  τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

διακήρυξης  

2. ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισµό η επιχείρηση του 

προσφέροντος : 

• ∆εν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

• Είναι ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.  

• ∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,  ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

• Είναι εγγεγραµµένη  στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

•  ∆εν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

• ∆εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας 
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έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

 

• ∆ιευκρινίσεις 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο  η υπεύθυνη δήλωση περί µη 

καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της Ενότητας Α.1.2. κεφ. 

ΙΙ.α της παρούσας, θα υπογράφεται από κάθε φυσικό πρόσωπο που δεσµεύει νόµιµα 

την επιχείρηση του προσφέροντος, κατά περίπτωση νοµικού προσώπου, ως 

ακολούθως: 

α)  οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του Συνεταιρισµού. 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

 

Α.2.3.  Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες  επί εκατόν (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες, από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί µε έγγραφη δήλωση του προµηθευτή, 

ύστερα από σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκατόν είκοσι (120)  ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/07. 

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασης της, η κατακύρωση δεσµεύει τον 

υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί.  
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Α.2.4. Στοιχεία Προσφορών- Κατάρτιση & Υποβολή Προσφορών    

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ο οποίος  θα πρέπει να περιέχει 

δύο (2) επί µέρους ανεξάρτητους υποφακέλους, υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς & 

υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς αµφότεροι σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο & 

αντίτυπο)  και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :  

� Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα  

� Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

� Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης   

� Ο αριθµός της πρόσκλησης  

� Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού  

� Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος   

Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και συγκεκριµένα  :  

� Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούµενα δικαιολογητικά 

συµµετοχής (2 αντίγραφα) 

� Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε µονογραφή του νόµιµου εκπροσώπου, 

τοποθετηµένα  σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ο οποίος περιλαµβάνει το Πρωτότυπο και αντίτυπο)  

� Τα οικονοµικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο  που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ο οποίος 

περιλαµβάνει το Πρωτότυπο και αντίτυπο)  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται, εξαιρουµένων όµως των περιπτώσεων εκείνων 

στις οποίες οι επιφυλάξεις αναφέρονται σε εντελώς δευτερεύοντα  στοιχεία, οπότε η 

Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δύναται, αιτιολογηµένα να τις 

αποδεχτεί.  

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΄αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων  του διαγωνισµού.  
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Α.2.5. Περιεχόµενα Υποφακέλων Προσφοράς    

Α.2.5.1.   Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Το περιεχόµενο του Φακέλου αυτού, περιλαµβάνει υποχρεωτικά (µε ποινή 

αποκλεισµού) τα παρακάτω στοιχεία:  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τα κάτωθι: 

 

 Η Τεχνική Προσφορά. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές 

Προδιαγραφές: 

α)  φύλλο συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 

παρούσας  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ), ήτοι φύλλο συσχετισµού 

της προσφοράς προς τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης όπου θα πρέπει να δίνονται 

απαντήσεις σε όλα τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας. 

β)  τα απαραίτητα στοιχεία που να τεκµηριώνουν την υλοποίηση του έργου 

(ολοκλήρωση της προµήθειας) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας (υπεύθυνος έργου και αναπληρωτής αυτού). 

 

Α.2.5.2.  Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «OIKONΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

- Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή , όπως ορίζεται κατωτέρω: 

 

Τ Ι Μ Ε Σ 

1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως  και 

αριθµητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε Ευρώ  ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο 

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Η Οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του 

οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Υποψήφιος το Έργο, τόσο µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ, όσο και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

~
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4.  Το ανωτέρω συνολικό ποσό καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου του Έργου και 

αφορά τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών, 

κλπ.), την αµοιβή του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του Αναδόχου 

προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. 

5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή  

6.  Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ µπορεί να γίνεται µε δύο ή και µέχρι τρία  δεκαδικά 

ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς.  Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως  

απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της 

υποβληθείσας.  

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9.  Εάν στο διαγωνισµό η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χαµηλή θα 

εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.  

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες  στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός τριών (3) ηµερών από τη λήψη του γραπτού 

αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής.  

11. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα υπογράφεται από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 

 

∆ιευκρινίσεις  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

συµµετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρµόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά 

από σχετική γνωµοδότηση/ εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η 

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να στέλνονται στην Επιτροπή  µέσα σε χρονικό διάστηµα 

τριών (3) ηµερών από την ενώπιον του αρµοδίου οργάνου διαδικασία ή τη λήψη του 

αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής.   
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Β.  Αποσφράγιση  &  Αξιολόγηση Προσφορών  

Β.1 Αποσφράγιση Προσφορών  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Πρόσκληση. Η 

αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  της προσφοράς, στον οποίο περιέχονται τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς. Μονογράφονται  από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο.  

• Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την 

Επιτροπή προκειµένου να αποσφραγισθεί σε επόµενη συνεδρίαση της, µετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του κάθε συµµετέχοντα.   

 

 Β.2. Έλεγχος ∆ικαιολογητικών - Αξιολόγηση τεχνικών &  Οικονοµικών  Προσφορών   

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του 

∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής 

που έχουν υποβληθεί. 

Μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η  Ε.Α.Α.∆. 

δύναται να παραπέµψει το φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε 

Εµπειρογνώµονες. Οι Εµπειρογνώµονες θα ορισθούν µε απόφαση του ∆ιοικητή του 

Ο.Α.Ε.∆. και είναι συµβουλευτικά όργανα της ΕΑΑ∆. Έχουν ως έργο την αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, που παραλαµβάνουν από την 

Ε.Α.Α.∆. , συντάσσουν σχετικό πρακτικό, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζουν στην 

Ε.Α.Α.∆., προκειµένου αυτή να αποφανθεί για την πληρότητα των τεχνικών 

προσφορών.  

 

Οι φάκελοι των Οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών 

Προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία  στους 

Προσφέροντες µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών των συµµετεχόντων και εν συνεχεία θα 

προχωρήσει στην κατάταξη των οικονοµικών Προσφορών βάσει της προσφερόµενης τιµής 
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και θα καταχωρήσει τα αποτελέσµατα στο πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται προς την 

Αναθέτουσα Αρχή την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, 

από τους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές.  

 

Β.3  Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης 

που περιλαµβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας Πρόσκλησης,  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.   

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή 

περισσότερες των κάτωθι περιπτώσεων:  

� η προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης,  οι όροι της οποίας 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και απαράβατοι. 

� ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι µικρότερος από τον οριζόµενο. 

� η Προσφορά περιλαµβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφεροµένου τιµήµατος σε 

άλλο µέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

� αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς η πρόταση που κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

� η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτη εκτίµησης, περιέχει ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις. 

� η Προσφορά περιλαµβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφεροµένου τιµήµατος 

σε άλλο µέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις προσφορές των λοιπών συµµετεχόντων 

µόνο κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (Τεχνικής και Οικονοµικής) και 

όσο διαρκεί αυτή.   

 Β.4 . Ανακοίνωση ανάδειξης αναδόχου ως Μειοδότη-∆ικαιολογητικά κατακύρωσης   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 

παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

∆ικαιολογητικά. 

  Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το 

αντίστοιχο ∆ικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά. 
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  Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Προσφέροντος που έχει τη 

µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα µε το εάν το αντίστοιχο ∆ικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

  Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται από τον Προσφέροντα η ενότητα του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών», στην οποία περιλαµβάνεται το απαιτούµενο ∆ικαιολογητικό. 

 

Α) Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν 

έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 

τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 

43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. 

συµµετοχής σε  εγκληµατική  οργάνωση, της 

δωροδοκίας, της απάτης και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής της 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει 

να επισυνάπτουν έγγραφο µε τις 

       ΝΑΙ   
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αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό 

πτώχευση και της δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση.  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία  κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του διαγωνισµού.  

 

     

 

 

 

    ΝΑΙ 

  

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση  ούτε 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

      ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης, υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό 

συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 

106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, και της 

διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
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πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

…………………………………………………… 

Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

        

      

       

      ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

 

 

 

 

 

       ΝΑΙ 

  

  7 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε 

το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

του υποψήφιου Προσφέροντος σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

      ΝΑΙ   

 8 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο 

προσφέρων δεν τελεί σε αποκλεισµό από 

διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης 

       ΝΑΙ   

 

 

∆ιευκρίνιση: 
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συµβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

Β) Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, 

µεταφρασµένο από προξενική αρχή ή 

δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µετάφρασης, 

ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο Άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 

60/2007, δηλ. συµµετοχής σε  εγκληµατική  

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και 

της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

     ΝΑΙ   
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Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να 

επισυνάπτουν έγγραφο µε τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

2.

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό 

πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

      ΝΑΙ   

 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής Αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

      ΝΑΙ   

 

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης, υπό διαδικασία θέσης 

σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή  

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του.  

   

 



 27

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

5.

 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραµµένοι στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 

κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 

και εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

       ΝΑΙ   

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

       ΝΑΙ    

 

8 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο 

προσφέρων δεν τελεί σε αποκλεισµό από 

διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης 

       ΝΑΙ   

 

 

∆ιευκρίνιση: 
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Σε περίπτωση, κατά την οποία στη χώρα του Προσφέροντος ορισµένα από τα ανωτέρω 

∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 

Προσφέροντος ή, στα κράτη, όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Προσφέροντος, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

Γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

  

Τα ως άνω δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 

«Αλλοδαπούς πολίτες». 

      ΝΑΙ   

2.

  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα).  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

      ΝΑΙ   

3. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να       ΝΑΙ   
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  προσκοµίζουν για τους διαχειριστές (στις 

περιπτώσεις των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και των 

προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 

παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής 

σε  εγκληµατική  οργάνωση, της 

δωροδοκίας, της απάτης και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να 

επισυνάπτουν έγγραφο µε τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 
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4.

  

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα 

προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης  (2) του εδ. γ 

της παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται 

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της 

έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί 

υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 

από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στο 

διαγωνισµό επιχείρησης. 

     ΝΑΙ   

5 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο 

προσφέρων δεν τελεί σε αποκλεισµό 

από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

   ΝΑΙ   

 

∆ιευκρίνιση: 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συµβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
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∆)  Οι Συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

  

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο Άρθρο 43 παρ. 1 του 

Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχής σε 

εγκληµατική  οργάνωση, της δωροδοκίας, 

της απάτης και της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα 

σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Το Απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να 

επισυνάπτουν έγγραφο µε  τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

      ΝΑΙ   

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2)      ΝΑΙ   
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  και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για 

ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 

περίπτωσης (2) του εδ. β΄  της παρ. 2 του 

άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

3.

  

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
     ΝΑΙ   

4 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο 

προσφέρων δεν τελεί σε αποκλεισµό 

από διαγωνισµούς µε βάση 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης 

   ΝΑΙ   

 

∆ιευκρινίσεις: 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συµβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του Συνεταιρισµού ευθύνεται αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στον Συνεταιρισµό, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

 

ε) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 

ανάλογα µε την περίπτωση 

(ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 

     ΝΑΙ   
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πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό 

νοµικό πρόσωπο, Συνεταιρισµός). 

2.

  

Συµφωνητικό µεταξύ των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

w συστήνεται η Ένωση / 

Κοινοπραξία, 

w αναγράφεται και οριοθετείται 

µε σαφήνεια η ποσοτική κατανοµή 

και η έκταση του µέρους του Έργου 

που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς, 

w δηλώνεται ένα Μέλος ως 

υπεύθυνο για το συντονισµό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας 

(Επικεφαλής), 

w ορίζεται κοινός εκπρόσωπος 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

Μελών της για τη συµµετοχή της 

στο ∆ιαγωνισµό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των Μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

        ΝΑΙ   

3.

  

Πράξη του αρµόδιου Οργάνου 

∆ιοίκησης κάθε Μέλους της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκρισή του 

για τη συµµετοχή του Μέλους στην 

Ένωση/Κοινοπραξία και στον 

∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

4 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 

1599/86 ότι ο προσφέρων δεν 

τελεί σε αποκλεισµό από 

   ΝΑΙ   
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διαγωνισµούς µε βάση 

αµετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης 

 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη και επικυρωµένη αρµοδίως µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα.  

2. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8α 

του Π.∆. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον ∆ιαγωνισµό. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της 

Συνεταιρισµού / Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του 

/ της Συνεταιρισµού / Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, αν οι 

συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη του / της 

Συνεταιρισµού / Ένωσης, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα 

τα έννοµα αποτελέσµατά της µε τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 

εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά 

οφείλουν να ορίσουν «αντικαταστάτη» µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O «αντικαταστάτης», ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

1. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής 

ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη 

δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συµµετοχής και 

κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 

1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Ειδικότερα:  

 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων  
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Ν.4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 

συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.  

 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων  

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι 

νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 

επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας 

(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.  

 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 

4250/2014.  

 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.  

 

 

 

 

 Β.5. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, 
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υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο Β.4  της 

παρούσας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 

προαναφερόµενη έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγηση 

Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού  όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Η Επιτροπή 

ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που 

υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.      

Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αποστέλλεται 

σχετική έγγραφη ανακοίνωση µε την οποία καλείται να  προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης  για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, των όρων της σύµβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί 

µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών εκατέρωθεν 

απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αόριστος.  

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Η εγγυητική καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Β.6  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, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής - Εκτέλεσης που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από 

τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα και επικύρωση από την Αρµόδια Αρχή. 

 

 

Β. 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Α. 7.1 Παραλαβή    
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Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται κατόπιν  ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, από τριµελή 

επιτροπή που θα ορίζεται  µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης Υποστήριξης του 

ΟΑΕ∆ . 

Η Επιτροπή κατά την παραλαβή του έργου θα συντάσσει πρωτόκολλο, ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής το οποίο συνοδευόµενο µε το σχετικό παραστατικό του προµηθευτή θα προωθείται στο 

αρµόδιο τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών για την πληρωµή του .  

  

Β. 7. 2 Τρόπος Πληρωµής –Κρατήσεις  

1. Η πληρωµή θα γίνει από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ιοίκησης του 

Οργανισµού µε πίστωση του τραπεζικού του λογαριασµού, κατόπιν προσκόµισης των νόµιµων 

παραστατικών (τιµολόγια ) και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής  και 

ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής του έργου.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς των ζητούµενων 

υλικών στο χώρο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει 

παρακράτηση φόρου  εισοδήµατος  ύψους 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου.  

 

Για την παρακράτηση  αυτή  θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία µας, η οποία θα χρησιµοποιηθεί 

από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής ∆ήλωσής του.  

Ποσό ύψους 0,10% επί της συµβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ θα παρακρατηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/2011). 

Από τους λογαριασµούς που είναι για εξόφληση ο ΟΑΕ∆ µπορεί να παρακρατήσει κάθε προς αυτόν 

οφειλή του αναδόχου που απορρέει από τη σύµβαση. Η παράληψη επισύναψης των ως άνω 

πρωτότυπων εγγράφων έχει σαv συνέπεια την αναστολή της εξόφλησης των λογαριασµών µέχρι να 

υποβληθούν. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης έλλειψης ή όχι 

σωστής συµπλήρωσης ή ασυµφωνίας του λογαριασµού. Κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο θα 

γίνεται µε την προσκόµιση από την πλευρά του των απαιτούµενων παραστατικών / 

δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.  Και µετά την ολική 

εξόφληση των λογαριασµών από τον ΟΑΕ∆ αυτός δικαιούται να αναζητήσει από τον ανάδοχο 

τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αυτόν ποσά. Ο ΟΑΕ∆ δε θα προκαταβάλλει κανένα ποσό 

στον ανάδοχο.  

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 35 του Π.∆/τος  118/07. 

Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων σε προµηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους 

δικαιούχους (2190/28/24-7-90 απόφαση του ∆Σ του  ΟΑΕ∆).  
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Β. 8  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Β. 8. 1 Υποχρεώσεις του αναδόχου  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά 

µε την Αναθέτουσα Αρχή και να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τις σχετικά µε 

την εκτέλεση της.  

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει 

της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης.  

        Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος ο 

Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών 

(άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας) 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της 

∆ιακήρυξης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως αυτές θα υποδειχθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.  

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση, την οποία θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, 

εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µε έγκριση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ 

να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογηµένα προς την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

 

 

 

 

 

 

 

Β. 8.2 Ποινικές ρήτρες-έκπτωση   



 39

Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας κατά την υλοποίηση του Έργου (Προµήθεια  

εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα έτος  εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης)  µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου 

σύµφωνα µε τα παρακάτω :  

1. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσµιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιηµένων) παραδοτέων, 

η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συµβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστερούν και 

κατά µέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής. 

2.Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες, αφού ληφθούν υπόψη οι χρονικές µεταβολές 

που ενδεχοµένως έχουν προκύψει µετά από έγγραφη κοινή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά 

για τη συµµετοχή τους στο έργο σε κάθε ένα από τα µέλη της.  

5. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει, αζηµίως γι΄αυτήν , έκπτωτο τον ανάδοχο, αν 

δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ΄ 

εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύµβασης που θα υπογραφεί, εφόσον µετά από δύο 

τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν 

συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της.  

6. Σε περίπτωση επανειληµµένης αντισυµβατικής συµπεριφοράς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης υπέρ του Οργανισµού. 

 

Β.9  Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

  

ΒΒ..1100   Ισχύουσα Νοµοθεσία – Επίλυση ∆ιαφορών  

Η Σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν  στην Αθήνα. 
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   22/06/2016 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

 

Σ. ΚΛΑ∆ΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

                                      

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 

(CPV) 

MONA∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡ/ΜΠΗ 

1. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ Α3 

17-000001 

ΠΑΚΕΤΟ 7.400    

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ Α4  

17-000002 

ΠΑΚΕΤΟ 18.190    

       

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 ΚΑΙ Α3 

                                                                        ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείµενο προµήθειας: 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά προµήθεια χαρτιού ξηράς φωτοαντιγραφής για τις ανάγκες των  

Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆. 

 

1.2 Ταξινόµηση: 

Το χαρτί για προµήθεια θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις 

1.2.1    21,0   χ  29,7   cm  (A4) 

1.2.2    29,7   χ  42,0   cm  (A3) 

 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
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2.1.1 Το χαρτί για προµήθεια να είναι µονόφυλλο και να είναι κατάλληλο για την απευθείας 

φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

2.1.2 Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και 

εκτυπωτών. 

2.1.3 Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις 

κλιµατολογικές συνθήκες. 

2.1.4  Να παραδίδεται σε ορθογωνισµένα φύλλα διαστάσεων όπως στην παράγραφο 1.2. Η 

ποσότητα από κάθε µέγεθος καθορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη. Οι ακµές του να µην 

παρουσιάζουν γραµµώσεις (γρέζια) και κάθε του φύλλο να αποχωρίζεται µε ευχέρεια από τη 

δεσµίδα. 

2.1.5  Να έχει χρώµα λευκό µατ. 

2.1.6  Η επιφάνεια των φύλλων να είναι µατ, λεία, χωρίς τσαλακώµατα µηχανικές κακώσεις, όπως 

πτυχές αποξέσεις, σχισµές, στίγµατα ώστε να περνάει χωρίς προβλήµατα από τα µηχανήµατα, να 

µην αφήνει χνούδι καθώς και κατά την έξοδό του από αυτά να βγαίνει χωρίς καµπυλότητες, η δε 

κοπή του να είναι εντελώς λεία.  

2.1.7  Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία. 

 

2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά 

 

Το χαρτί για προµήθεια πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:  

 

2.2.1 Σύνθεση πολτού: 100% χηµικός, µε ανοχή -5 

2.2.2 Περιεκτικότητα σε τέφρα: 15% µέγιστο 

2.2.3 Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7 : -+ 0,9% 

2.2.4 Μάζα: 80g/m2 -+ 4% 

2.2.5 Πάχος: 100 -+10 µm 

2.2.6 Κοπή: µέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα  

        ‘’Β’’ των Τεχνικών Προδιαγραφών 

2.2.7 Αντοχή στο χνούδιασµα: ελάχιστη 1,2 m/s για το µοντέλο τύπου εκκρεµές και 2,4 m/s για το  

          ηλεκτρικό µοντέλο 

2.2.8 Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 108 - 1011 Ω 

2.2.9 Αδιαφάνεια: µεγαλύτερη από 85% 

2.2.10 Λευκότητα: µεγαλύτερη από 85% 

2.2.11 Επιφανειακή ή τραχύτητα κατά Bendisen: 230 -+ 100 ml/min  

2.2.12 ∆ιεύθυνση µηχανής: για τα φύλλα Α4 παράλληλη προς τη µεγαλύτερη διάσταση και για τα  

           φύλλα A3 παράλληλη προς τη µικρότερη διάσταση. 

 

3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των ιδιοτήτων του υπό προµήθεια χαρτιού µε τους όρους 

της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

 

3.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος  

3.1.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

συµφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά µε τους όρους της 

Προδιαγραφής. 

3.1.2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή, στα µηχανήµατα, για να 

διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού για παραλαβή. 

 

3.2 Χηµικός Έλεγχος  

3.2.1. ∆ιενεργείται από το Χηµείο του Φορέα, αν διαθέτει, άλλως από το Γενικό Χηµείο του Κράτους 

(Γ.Χ.Κ.) ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) που αποτελεί µονάδα του Ο.Π.Ε. Α.Ε., 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων 

του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά µε τους όρους της Προδιαγραφής. 

 

 

4. ∆ΙΑΦΟΡΑ 

4.1 Συσκευασία: 

4.1.1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, 

ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων 

διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο µειοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει τις δεσµίδες που θα βρεθούν, κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της 

χρησιµοποίησης, µε ελαττωµατική κατασκευή. 

4.1.2 Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο χαρτί), για 

την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία περιβάλλοντος και συσκευασµένες 

σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

 

4.2 Επισήµανση: 

4.2.1 Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 

4.2.1.1 Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

4.2.1.2 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4) (A3) 

4.2.1.3 Ο αριθµός τους 

4.2.1.4 Η µάζα (g/m2) 

4.2.1.5 Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο µηχάνηµα 

4.2.2 Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται, εκτός από την ένδειξη παραγράφου 

4.2.1.2, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

4.2.2.1 Το είδος του χαρτιού 
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4.2.2.2 Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή 

 

4.3 Παράδοση: 

Η παράδοση του χαρτιού θα γίνει στο κτίριο της ∆ιοίκησης του Οργανισµού (Εθνικής Αντιστάσεως 

8-Άλιµος) µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. 

 

4.4 Προσφορές: 

Οι προµηθευτές πρέπει µε την προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια κατασκευής του 

χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασης τους. 

 

Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Τεχνικής Προδιαγραφής  και οι κάτωθι πίνακες: 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας  

Εξεταζόµενων Χαρακτηριστικών και Μεθόδων Ελέγχου 

 ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

Α/Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΝ20216 

2 ΠΑΧΟΣ ΕΝ20534 

3 ΠΟΛΤΟΣ ΙSO 9184-3 

4 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΝΟΥ∆ΙΑΣΜΑ ISO 3783 

5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ IEC 93 ή ASTM D-4949 

6 ΥΓΡΑΣΙΑ EN20207 

7 Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ISO 2471 

8 ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ASTM E 313 

9 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ EN 644 

10 ΚΟΠΗ Σύµφωνα µε το συνηµµένο 

παράρτηµα ΄΄Β΄΄των Τ.Π. 

11 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑ Bendisen ISO 8791-2 

12 ΤΕΦΡΑ ISO 2144 

13 ΜΑΖΑ(ΒΑΡΟΣ) EN ISO 536 
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              Level 1 

 

         Level 2 
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                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

                  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης : (πλήρη επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) ………………….. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης:…………………. 

Προς: (πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής) ………………….. 

∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) …………………………………..  

Εγγυητική επιστολή   υπ’ αριθµ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ   

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως µέχρι του 

ποσού των ευρώ  _______  υπέρ του : 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) …………………… 

ΑΦΜ: ………………………….(διεύθυνση)…………………………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) …………………….., ΑΦΜ 

…………………………………….(διεύθυνση) ……………………………………………………ή ,   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]:  των φυσικών / νοµικών προσώπων 

………………. 

α) (πλήρη επωνυµία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

γ) (πλήρη επωνυµία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )  

ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,  

για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης , 

σύµφωνα µε την (αριθµό/ ηµεροµηνία)…………………Πρόσκλησης 

…………………………………της Αναθέτουσας Αρχής .  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε τρείς (3) ήµερες από την  απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .  

Η παρούσα ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε  υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί,  

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

                           

                          (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή )  
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

                                                      ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

Νο …../1… 

Αριθµός Φακέλου ……../201… 

 Στον Άλιµο , σήµερα, την ……….η του µηνός ……………. έτους 201…… και µεταξύ των εξής 

συµβαλλοµένων µερών: 

1. Του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που εδρεύει στον ………………………….., και εκπροσωπείται 

νόµιµα από την ∆ιοικήτρια του και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, 

……………………………………. του …………… και για την υπογραφή της παρούσας από 

τον ………………………… , …………………………………του ………………………………,  

κάτοικο ………………………………,  σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 190789/3.6.2002 απόφαση 

του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Παράλληλη Άσκηση 

Αρµοδιοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 754) (καλούµενος στο εξής  ο «ΟΑΕ∆») και 

2. Της εταιρείας µε την επωνυµία «……………………………………………»  που εδρεύει στην 

………………….. (ΑΦΜ………………………… – ∆.Ο.Υ. …………….), όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από ……………………………… 

…………………………, δυνάµει του αριθµ. ………………………………(εφεξής καλουµένης ο 

«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ») 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: 

Α. Ο ΟΑΕ∆ ενδιαφέρεται για την 

«………………………………………………………………………»,  

Β. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  διαθέτει κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση, προκειµένου να 

προµηθεύσει µε εκτυπωτικό χαρτί Α3 και Α4 τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού για  να καλυφθούν 

ανάγκες των ∆/νσεων της.  

 Γ.  Ο ΟΑΕ∆ µε την υπ’ αριθ. ……………../……/….-…-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου ενέκρινε την προκήρυξη πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισµού «59.998,00» € µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%), ή «74.397,52» € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
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(24% ), και σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ.  ………/201…  ∆ιακήρυξης . 

∆.  Με την υπ’ αριθ. ……………./……./……-……-201… απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση για την «προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και 

Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού 

για ένα έτος», σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας σύµβασης, της υπ’ αριθµ. ….. διακήρυξη   του ΟΑΕ∆ και της 

Προσφοράς του Αναδόχου.  

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων τούτων 

(ΟΑΕ∆ και Αναδόχου) η ακόλουθη σύµβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που 

περιέχονται : 

1. Στην παρούσα Σύµβαση. 

2.  Στους όρους της υπ’ αριθµ………. ∆ιακήρυξη   του πρόχειρου  διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 

προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού», 

σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

 3. Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας  (1) η 

παρούσα σύµβαση, (2) η υπ’ αριθ. …./2016  ∆ιακήρυξη και οι επ’  αυτής διευκρινίσεις και (3) 

η Προσφορά του Αναδόχου.  

Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο Ανάδοχος ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 

ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύµβασης.  

 

Άρθρο 1  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από: 

Β.  Νοµικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (ΦΕΚ Α΄98) 

2. του Β.∆. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού» (ΦΕΚ Α’ 123) 

3. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής   

Προστασίας (ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε 

µε την αριθµό. 191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

4. του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-

11-2010) 



 50

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 

6. του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄19), ως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής   Νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138). 

8. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

9. του Π.∆. 60/2007 «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» (ΦΕΚ Α’ 64)   

10.  τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις 

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύµφωνα µε 

το άρθρο 77 του Π.∆. 60/2007 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), 

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, άρθρο 23) .  

12. τις διατάξεις του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), µε τις οποίες ο 

ΟΑΕ∆ κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.∆.∆. ΟΕΕ & ΟΕΚ  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»  

14. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίων-

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

15. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-9-2011, “Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής 

καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, από την αναθέτουσα αρχή»  

16. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) περί συγκρότησης 

επιτροπών της διοίκησης.  

17. Της διατάξεις του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»   
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18. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 

κατά το µέρος που ισχύει. 

19. Το µε αριθµό 47836/10-06-2016 πρωτογενές αίτηµα της υπηρεσίας (Α∆ΑΜ: 

6REQ0045751432016-06-13) 

20. την αριθµ. 1077/13-06-2016 απόφαση ανάληψης δέσµευσης πίστωσης (Α∆Α : 

775Λ4691Ω2-10Η)  

 

΄Αρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Με την παρούσα σύµβαση ο ΟΑΕ∆ αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

αναλαµβάνει, έναντι του τιµήµατος που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, την  προµήθεια 

εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού για ένα έτος, σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄αριθµ. 

………2016 διακήρυξης  και τις επ΄ αυτής διευκρινίσεις, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και την 

προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος και κύριο περιεχόµενο αυτής.  

Η αντισυµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία  

«……………………………….……………..»  όπως εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν 

καλουµένη στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις 

προβλεπόµενες εργασίες , να προµηθεύσει και να εκτελέσει  εργασίες στον οικισµό στο 

Λέχοβο του Νοµού Φλωρίνης, µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες. 

 

΄Αρθρο 3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την  υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης.   

 

Άρθρο 4 

ΤΙΜΗΜΑ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει  να εκτελέσει τις προβλεπόµενες εργασίες , να προµηθεύσει και 

να τοποθετήσει το σύνολο των απαιτούµενων υλικών έναντι του τιµήµατος  των 

…………………………………………………….€  (πλέον ΦΠΑ …..), ήτοι  ……………..€ µε το 

ΦΠΑ.  

Το ως άνω ποσό παραµένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της ως άνω προµήθειας και 

αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή του. 
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Το ποσό αυτό καλύπτει την αµοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου της 

προµήθειας, καθώς και κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις και αµοιβές (τρίτων, 

προσωπικού, συνεργατών) που τυχόν προκύψουν. 

 

Άρθρο 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

1/ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση για την υλοποίηση της προµήθειας 

εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των ∆/νσεων της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

της αρ………../2016 διακήρυξης, εντός δύο (2) µηνών από την  υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης.   

2/ Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσµιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιηµένων) 

παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου 

για κάθε ηµέρα καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συµβατικής αξίας των παραδοτέων 

που καθυστερούν και κατά µέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη 

Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες, αφού ληφθούν υπόψη οι 

χρονικές µεταβολές που ενδεχοµένως έχουν προκύψει µετά από έγγραφη κοινή συµφωνία 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση επανειληµµένης αντισυµβατικής συµπεριφοράς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης υπέρ του Οργανισµού. 

 

Άρθρο 6 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση µέσα στο συµβατικό χώρο ή στο χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆/τος 118/07, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του ή από την 

σύµβαση και κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Οργανισµού, αντίστοιχα, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής του 

διαγωνισµού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση  ολική ή µερική της  εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά 

περίπτωση. 
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β) Προµήθεια των υλικών  σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους 

υπόλοιπους συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε επανάληψη 

του διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 

ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 

προµηθευτή. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των 

προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95.  

Επίσης ο  ΟΑΕ∆ έχει το δικαίωµα να κηρύξει, αζηµίως για αυτόν, έκπτωτο τον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ΄ εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της παρούσας 

σύµβασης.  Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ο ΟΑΕ∆ δικαιούται, κατά την 

κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

 

Άρθρο 7 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνει από την αρµόδια ∆/νση  Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ιοίκησης του 

Οργανισµού, µε πίστωση του τραπεζικού του λογαριασµού, µε την προσκόµιση των νόµιµων 

παραστατικών και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής  και 

ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής του έργου.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς των 

ζητούµενων υλικών στο χώρο της κάθε Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει 

παρακράτηση φόρου  εισοδήµατος  ύψους 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου.  

 Για την παρακράτηση  αυτή  θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία µας, η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής ∆ήλωσής του.  

 

Άρθρο 8 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από την αντισυµβαλλόµενη προς κάθε τρίτο των 

εκ του παρόντος, απαιτήσεων της κατά του ΟΑΕ∆, τυχόν δε γενοµένης είναι άκυρη και δε 

γεννά καµία υποχρέωση για τον Οργανισµό.  

 

 



 54

Άρθρο 9 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος κατέθεσε την υπ`αριθµ. ………….     εγγυητική επιστολή της  

Tράπεζας………………………ποσού ……………………ΕΥΡΩ, η οποία ισχύει µέχρι της 

επιστροφής της, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της παρούσης συµβάσεως, η οποία θα 

επιστραφεί στον προµηθευτή µετά τη λήξη ισχύος της παρούσης, εφ΄ όσον δεν προκύψει 

θέµα κατάπτωσής της υπέρ του Οργανισµού σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους. 

 

Άρθρο 10 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση καθώς και όλα τα Παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής, συνιστούν την πλήρη συµφωνία 

των µερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούµενης συµφωνίας, συµπληρωµατικής ή 

παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των µερών.  

Οι όροι της αριθµ……./16 ∆ιακήρυξης, οι ως άνω διατάξεις (νοµικό πλαίσιο) ,  η 

αριθµ. …………./……/……-…..-2016 απόφαση του ∆.Σ. Ο.ΑΕ.∆. (κατακυρωτική απόφαση)  

ισχύουν και ως όροι του παρόντος, είτε γίνεται µνεία είτε µη αυτών στο παρόν συµφωνητικό. 

 

Άρθρο 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Προµηθειών, η οποία εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.  

 

Άρθρο 12 

ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα σύµβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από 

τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής αυτής, ο Ο.Α.Ε.∆. και ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 

οριζόµενα, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συµφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όµοια 

πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόµιµα, έλαβε ο πρώτος συµβαλλόµενος 

τρία (3) και ο δεύτερος  ένα (1). 

 

 

                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕ∆                                  ΓΙΑ  TON ‘’ANA∆ΟΧΟ’’ 

 

 

                               

……………………….                                                  ………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οικονομική Προσφορά  

α/α         

Περιγραφή είδους  

Μονάδα 

μέτρησης  

Συνολική 

ποσότητα   

Τιμή 

μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

A Κωδικός 

είδους  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 

    

1 17-000001 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 

 

ΠΑΚΕΤΟ 7.400   

2 17-000002 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 

 

ΠΑΚΕΤΟ 18.190   

       

 ΣΥΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ιακήρυξη υπ’ αριθ. …../201.. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Yπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 


