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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την 
προμήθεια και αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου της 

Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45).  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), 
1.4. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 
1.5. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), 
1.6. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.7. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 
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1.8. Του Ν. 4270/14  (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
1.9. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» 
1.10. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
2. Τη  με αριθμ. πρωτ. 12972/12-10-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 
71ΞΛ46ΨΧΞ5-Ζ6Λ), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών  
Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 565,  
3. Την αριθμ. 205/21-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 
περί συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών 
του ΕΛ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. Την αριθμ. 167/8-10-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α, με 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για την αντικατάσταση είκοσι οκτώ (28) ανοιγόμενων παραθύρων 
με δίφυλλα παράθυρα στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α, την τοποθέτηση 
μεμβράνης για σκίαση σε όλα τα τζάμια των παραθύρων που βρίσκονται επί της 
Λεωφόρου Μεσογείων, την αντικατάσταση ενός σπασμένου διπλού τζαμιού στον 
πέμπτο όροφο του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 45 και την επισκευή όλων των 
χαλασμένων παραθύρων που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του κτιρίου της Κ.Δ. του 
ΕΛ.Γ.Α επί της οδού Κομοτηνής. 
 

Προκηρύσσει 
1. Συνοπτικό διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για: 1. Tην 
προμήθεια και τοποθέτηση 28 κουφωμάτων αλουμινίων, με σύστημα  ενιαίου 
πλαισίου, με δύο παράθυρα ίσων διαστάσεων ανοιγόμενα προς την εσωτερική 
πλευρά του κτιρίου, εκ των οποίων το ένα ανακλινόμενο στην πρόσοψη του κτιρίου 
της Κεντρικής Διοίκησης  του ΕΛ.Γ.Α (Μεσογείων 45), 2. Την αντικατάσταση 
τεσσάρων διπλών σπασμένων τζαμιών σε τέσσερα σταθερά πλαίσια της πρόσοψης 
του κτιρίου, 3. Την επισκευή όλων των μηχανισμών συνολικά 20 παραθύρων της 
πίσω πλευράς του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. καθώς επίσης και της αντικατάστασης του 
μηχανισμού ανάκλησης ενός παραθύρου, 4. Την τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης 
σε ογδόντα τέσσερα (84) παράθυρα της πρόσοψης (σταθερά και ανακλινόμενα) του 
κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
προϋπολογισμένης δαπάνης 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(20.161,29€ πλέον ΦΠΑ 24%). 
To ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση αναβατορίου ανυψωτικής 
ικανότητας τουλάχιστον 600 κιλών, μηχανικού ή ηλεκτρικού, σε προβόλους με 
αντίβαρα του κτιρίου, με χρόνο εγκατάστασης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμων 
ημερών. 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ.  
3. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

TOΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α.) 
Μεσογείων 45 Αθήνα 
6ος  όροφος - Αίθουσα ΔΣ 

 

  1/11/2016 

 

Τρίτη 

 

11:00 π.μ. 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς  
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού), όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 
παρούσας. 
4.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
 α)  ΄Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
 β)   Ενώσεις προσφερόντων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
 γ)   Συνεταιρισμοί, 
 δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, που απασχολούνται με την παροχή των 
ζητούμενων υπηρεσιών, 
5.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
5.1  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού, 
5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της αντικατάστασης και επισκευής 
παραθύρων όπως και της τοποθέτησης αντιηλιακής μεμβράνης 
5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, 
5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - Σχέδιο Σύμβασης.   
6. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής και πληροφορίες σχετικά με τη 
διακήρυξη δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 23, Τηλ: 2107490423, FAX: 
2107490427, αρμόδιος κος Αναγνωστόπουλος. 
7. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, στις 14/10/2016 και 15/10/2016. 
8. Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, 
(promitheus.gov.gr) 
9. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α  
10. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις όπως 
έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα 
διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 

Θεοφάνης Κουρεμπές 
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ( ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44221100-6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

(25.000,00 €) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΛ.Γ.Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1765,  
Κ.Λ. 64.98.004 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 1/11/2016,  11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1/11/2016,  11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α.) 
Μεσογείων 45 Αθήνα 
Αίθουσα ΔΣ  
6ος  όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο διαγωνισμού 

1.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης για 1. Tην προμήθεια και 
τοποθέτηση 28 κουφωμάτων αλουμινίων, με σύστημα  ενιαίου πλαισίου, με δύο 
παράθυρα ίσων διαστάσεων ανοιγόμενα προς την εσωτερική πλευρά του κτιρίου, εκ 
των οποίων το ένα ανακλινόμενο στην πρόσοψη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης  
του ΕΛ.Γ.Α (Μεσογείων 45), 2. Την αντικατάσταση τεσσάρων διπλών σπασμένων 
τζαμιών σε τέσσερα σταθερά πλαίσια της πρόσοψης του κτιρίου, 3. Την επισκευή 
όλων των μηχανισμών 20 παραθύρων της πίσω πλευράς του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 
καθώς επίσης και της αντικατάστασης του μηχανισμού ανάκλησης ενός παραθύρου, 
4. Την τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης σε όλα τα παράθυρα (σταθερά και 
ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 
1.2. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, ο 
απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός του Αναδόχου καθώς επίσης και οι λοιποί όροι  
περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Β΄ και Γ’ της παρούσας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

 Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 
           Μεσογείων 45  
           115 10 ΑΘΗΝΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης 
Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, 
(promitheus.gov.gr) 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο στις 14/10/2016 και 
15/10/2016. 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 23, κτίριο Κεντρικής 
Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α, αρμόδιος υπάλληλος κος Αναγνωστόπουλος, Τηλ: 
2107490423, FAX: 2107490427 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ: 
www.elga.gr., και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – 
ΚΗΜΔΗΣ, (promitheus.gov.gr) 
 Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στον ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν 
νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο :  Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
φυσικών ή και νομικών προσώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο και: 
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 είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α ́139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή  
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή 
 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους –μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους –μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  Τρόπος  σύνταξης και υποβολής προσφορών 

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92-97 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016). 
Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και 
αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α'/1999). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με 
το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 3 του ν. 4250/2014. 
6.2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου.   
6.3. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο 
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 1/11/2016  
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  
115 10 ΑΘΗΝΑ 

6.4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα 
με τα παραπάνω. 
6.5. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο 
φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

 Α) Στοιχεία Προσφέροντος : 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική 
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
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B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η 
ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
6.6. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους,  μέσα  
σε ενιαίο σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία)  που πρέπει να περιλαμβάνει 
επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, σε δύο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα 
του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
6.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο διαγωνισμός, το οποίο αφορά  
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 Ο αριθμός της διακήρυξης 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του προσφέροντος (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας 

σύμφωνα με το καταστατικό της). 
6.8. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία, σε ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους, σε δύο αντίτυπα, 
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο,  ως εξής: 
ΦΑΚΕΛΟΣ 1  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ο οποίος περιέχει 
την εγγυητική επιστολή, τις υπεύθυνες δηλώσεις και όλα τα δικαιολογητικά και 
έγγραφα (Πρωτότυπα και  αντίγραφα), επί ποινή απόρριψης.  
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με τη σειρά 
που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους και με την ίδια αρίθμηση. 

 
ΠΡΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφ. Μεσογείων 45 
2ος όροφος – Γραφείο 23  
115 10 ΑΘΗΝΑ 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ.            /       -10-2016 
Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών):1/11/2016 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς .......... 
«Προμήθεια και αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής 
Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.» 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το 
Πρωτόκολλο 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α) Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η 
εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί  σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων 
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα διακήρυξη 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
i)Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii) Να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
(άρθρο 79 παρ.2): 
6.8.1. Δεν τελεί σε καμία από τις παρακάτω καταστάσεις: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215 ). 
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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6.8.2. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
6.8.3. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
6.8.4. είναι εγγεγραμμένος στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
6.8.5. α) δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου18 του Ν. 4412/2016, 
β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) δεν σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, 
δ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ε) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4112/2016, 
στ) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
ζ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
Β) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής τους. 
Γ)Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα 
δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και δη: 
Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 
 Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του 
καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 
 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης 
έως και (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Προκειμένου για Ο.Ε και Ε.Ε : 
 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 
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 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μεταβολών 
τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Προκειμένου για συνεταιρισμούς: 
 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό και 
τροποποιήσεις του, αποδεικτικά τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας που 
απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη νόμιμη σύστασή τους), πρακτικό ΔΣ ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το 
νομικό πρόσωπο. 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 
ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά 
περίπτωση τα δικαιολογητικά σύστασης τους και τα δικαιολογητικά από τα οποία 
προκύπτουν τα πρόσωπα που νομικά δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, τα οποία 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 
από την οποία και εκδίδεται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
Εάν την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, τα ανωτέρω έγγραφα 
υποβάλλονται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 2,  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη σφράγισής του, ο οποίος περιλαμβάνει : 
1) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ’. Στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω: 
• Βεβαίωση εγγραφής, αν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, στο οικείο 
εμπορικό – βιοτεχνικό – βιομηχανικό επιμελητήριο ή όπου άλλου υποχρεούται 
να είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την επαγγελματική 
δραστηριότητα που ασκεί. 
• Πιστοποίηση των υλικών από την εταιρία παραγωγής κατά ISO 9000. 
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία θα δηλώνει ότι ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας: 
α) διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση προμήθειας. 
β) έχει λάβει πλήρη γνώση των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για το 
συγκεκριμένο έργο και εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα 
εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
γ) εγγυάται για το σύνολο των υλικών που προσφέρει καθώς και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για το συγκεκριμένο έργο για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
δ) θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός διαστήματος εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών. 
ε) Έλαβε πλήρη γνώση των όρων του άρθρου 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού 
«Παράδοση και τοποθέτηση υλικών-μέτρα ασφάλειας και επίβλεψη εργασιών» και 
αποδέχεται την πλήρη και πιστή εφαρμογή τους. 
στ) εφαρμόζει και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφαλείας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται από τις 
εκάστοτε οικείες ισχύουσες διατάξεις. 
ζ) μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Φορέα) θα έχει την 
ευθύνη έναντι του Νόμου να τηρήσει όλες τις διατάξεις που έχουν σχέση με την 
εργατική Νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – 

16PROC005238769 2016-10-14

ΑΔΑ: 75ΦΒ46ΨΧΞ5-ΗΦΤ



 11 

ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, καθώς 
και ότι το προσωπικό φύλαξης δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με τον ΕΛ.Γ.Α.. 
η) έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση , την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, 
των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης 
κατάστασης, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση 
του έργου. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης θα κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία. 
• Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει εαυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου. 
 
Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να 
καταθέσουν μαζί με την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά 
- και τα παρακάτω: 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 ( η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι: 
Α) υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να 
περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 
Β) ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης προϊόντων που θα 
χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και 
την ασφάλεια πραγμάτων. 
Γ) η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει σε 
πέρας το έργο. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι, κατά περίπτωση: 
• Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι. 
• Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές 
• Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
• Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
• Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3,  με την ένδειξη OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα 
στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική προσφορά», απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα 
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), διαμορφωμένα ως εξής: 
Θα δοθεί μια συνολική και τελική τιμή με και χωρίς ΦΠΑ (θα αναφέρεται και ο 
συντελεστής ΦΠΑ) που θα ανταποκρίνεται πλήρως στην εκτέλεση του έργου 
όπως ακριβώς αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Γ’). 
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Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος της 
ζητούμενης προμήθειας. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου. 
Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί 
τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική 
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των 
τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 
αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως 
απαράδεκτη. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών 
που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 
6.9. Οι φάκελοι 1, 2 και 3 θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
6.10. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα του 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από 
τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από 
κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
6.11. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται 
με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα 
ληφθούν υπόψη.  
6.12.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της 
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι 
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και 
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για 
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ 
αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο στην προστασία του απορρήτου του ενδιαφερομένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
8.1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος του Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ (404,00 €).  
8. 2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών 
αυτό το δικαίωμα.  
8.3. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
8.4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων 
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα διακήρυξη 
8.5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό 
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη 
δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
8.6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της  
παρούσας διακήρυξης . 
8.7. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 
της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
8.8. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της εγγυητικής επιστολής. 
8.9. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:  
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αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και  
ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 
δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις 
8.10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη 
8.11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 1/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ στον 6ο 
όροφο του κτιρίου της  Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.,  Λεωφόρο Μεσογείων 45, 
ΑΘΗΝΑ, από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. η οποία, αφού 
παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και 
των έλεγχο αυτών. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο κατά την κρίση της Επιτροπής βάσει 
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τον φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται και την οικονομική προσφορά, ανά φύλλο.  
Έπειτα καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου, των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών αυτών σε πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τα 
μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. Τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών.  
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν 
πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι 
υποβληθείσες προσφορές  
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α  
συμπληρώνει στο πρακτικό τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης, 
στο οποίο αναδεικνύει την προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του Πρακτικού αξιολόγησης 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο :  Διευκρινίσεις προσφορών 
10.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής ο 
ΕΛ.Γ.Α μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 
ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α , δεν λαμβάνεται υπόψη.  
10.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
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επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
10.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας 
σύμβασης.  
10.4. Ο ΕΛ.Γ.Α μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί 
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
10.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για τον ΕΛ.Γ.Α, αν 
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 
και εγγράφων της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι ο προσφέρων που 
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου 
(Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών) σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
σχετική πρόσκληση. 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,   

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, (ΕΕ L 
351 της 29-1-1998, σελ. 1), 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-61997, σελ. 1) και στο 
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άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 358 της 31-12-1998, σελ. 2), 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27-11-1995, σελ. 48), 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28-6-
1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28-12-
2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305), 

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτη, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση 
εξηρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προσκομίζεται:  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,, στην οποία να δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.  
 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (γ) και (δ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
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Β. Οι Αλλοδαποί  πολίτες 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  
Α  του παρόντος άρθρου. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό  της κατά περίπτωσης αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  του συμμετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση 
εξηρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προσκομίζεται:  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.  
 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (γ) και (δ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασή τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι 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.  

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β  του παρόντος άρθρου, 
αντίστοιχα. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
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παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους 
του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  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, 
καθώς και πιστοποιητικό ότι δεν τελούν  υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.  

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 α.  1.ια΄ και 7β .12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
και, όσον αφορά στην 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 εταιρειών (Ο.Ε.  
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

- Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται 
τα σχετικά πιστοποιητικά. 

- Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από Δημόσια Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης του υποψηφίου. 

- Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι προαναφερθείσες νομικές καταστάσεις. 

Δ. Οι Συνεταιρισμοί  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο  
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης α της  παραγράφου Α  του παρόντος άρθρου. 
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β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου Α του παρόντος, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ  
της παραγράφου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα, 
και της περίπτωσης β της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.  

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες    

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 

2. Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 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 ή κοινοπραξίας. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, 
που συμμετέχει στην ένωση. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ως μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας  κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

6. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας  και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 
απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη διενέργεια του διαγωνισμού οργάνου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι στην 
περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη μορφή, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική 
Νομοθεσία και ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικά του παρόντος 
άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και 
εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια 
Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., προτείνει την ανακήρυξη του συμμετέχοντος με 
τη χαμηλότερη τιμή ως Αναδόχου. Στην περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η 
Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο με τη χαμηλότερη τιμή να προσκομίσει 
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τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο :  Απόρριψη προσφορών 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1. Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 
2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
3. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τoν EL.G.A, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
4. Η οποία είναι εναλλακτική. 
5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων 
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
6. Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7. Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Διακήρυξης. 
9. Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της/των κατηγορίας την/τις 
οποία αφορά. 
10. Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα 
προϋπολογισμό . 
11. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα αγαθά 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις 
13.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛ.Γ.Α, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
13.2. Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛ.Γ.Α, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
 Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης - 
Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 

14.1. Κριτήριο ανάθεσης  είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερης τιμής).   
14.2. Μετά την διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και τη σχετική 

16PROC005238769 2016-10-14

ΑΔΑ: 75ΦΒ46ΨΧΞ5-ΗΦΤ



 21 

πρότασή της γίνεται η κατακύρωση οριστική από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΛ.Γ.Α. και κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση στον ανάδοχο. 
14.3. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  
α) τις εργασίες, β) την τιμή, γ)  τον τόπο διενέργειας των εργασιών,  δ) τη συμφωνία 
της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
14.4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΕΛ.Γ.Α., η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού 
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.  
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει, ο 
ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί 
έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου 
και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α. 
14.5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής 
υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 Το είδος της ανάθεσης. 
 Την τιμή. 
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 Το αντικείμενο και τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Αναδόχου. 

 
14.6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
14.7. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, της παρούσας.  
14.8. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας,  
(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού,  
(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση υπηρεσία.  
14.9. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
14.10. Ο ανάδοχος στον οποίο  θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος   
το αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α. 
14.11. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Δ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων 
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το 
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υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 
14.12. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα. 
14.13. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
εκτέλεση του έργου. 
14.14. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης 
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται 
στον ανάδοχο  να τον κηρύξει έκπτωτο. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 
14.15. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος 
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 
14.16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του N.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 15o:  Ματαίωση Διαγωνισμού 
α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 
γ) αν διαπιστωθεί ότι διενεργείται παράτυπα, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης αλλάξουν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν  
ενδιαφέρει πλέον τον Οργανισμό, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε)στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα λιγότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται από την παρούσα 
διακήρυξη. 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ο Οργανισμός διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο :  Παράδοση–Μέτρα Ασφάλειας–Επίβλεψη-Παραλαβή–Πληρωμή 

Α. Παράδοση των ειδών. 
Η παράδοση των ειδών και εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση-επισκευή 
παραθύρων και την τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης στο κτίριο του ΕΛ.Γ.Α. θα 
γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το σύνολο των 
υπό προμήθεια υλικών μέσα σε χρονικό όριο εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο προμηθευτής είναι 
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αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. τους 
λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου. 
Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με 
αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή ποινική 
ρήτρας σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης υπαιτιότητα του ΕΛ.Γ.Α. ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης η 
απόδειξη της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μετά από γραπτό 
αίτημα του στην υπηρεσία να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν 
μέσα σε 10 μέρες από τότε που άρχισε. Η παράταση δίδεται κατόπιν εγκρίσεως των 
αρμοδίων υπηρεσιών. 
 
Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα. 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια 
κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες 
τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν 
εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή.   
Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση, την 
θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, των προσπελάσεων προς αυτούς και τις 
τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης, που μπορούν να επιδράσουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου.  
Ο Προμηθευτής οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία από τον νόμο μέτρα ασφαλείας 
ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά 
αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και 
τοποθέτησης των υλικών του έργου ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. 
Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 
προσωπικό του Προμηθευτή ή στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. ή σε γενικά σε 
οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη 
παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, 
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή 
χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. 
 
Γ. Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών. 
Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας επιτροπής του ΕΛ.Γ.Α., στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της 
οποίας ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. 
Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα 
σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προμηθευτή προς το 
ΕΛ.Γ.Α., κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και 
τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της 
άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Προμηθευτή για ζημίες που γίνονται προς τρίτους 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική 
δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 
 
Δ. Παραλαβή – Πληρωμή. 
• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το 
Ν.4412/2016. 
• Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο όλων των 
παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την 
διάρκεια χρήσεως. 
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• Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του 
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 
Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος 
των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
• Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
• Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206-209 του Ν.4412/2016. Η 
πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την 
συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά 
αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές, μετά από κάθε τμηματική 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον 
προμηθευτή και είναι οι εξής: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής 
δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α.. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο :  Επέκταση – διακοπή σύμβασης 
• Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή του 
ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής 
λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α. για οποιοδήποτε λόγο, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
• Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη 
και των δύο συμβαλλομένων. 
• Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές 
ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
• Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών 
αναγκών του ΕΛ.Γ.Α., ο προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για 
έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο :  Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις. 
• Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.Γ.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
• Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
• Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας. 
• Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι του ΕΛ.Γ.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 
τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
• Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
• Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα με το 
συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Επίσης οι 
παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να προβούν στους απαιτούμενους 
υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών ανά παράρτημα για την ορθή 
κατάρτιση της προσφοράς τους στο σύνολο των ειδών για τα οποία προσφέρουν. 
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων 
του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 
•  Πυρκαγιά 
•  Πλημμύρα 
•  Σεισμός 
•  Πόλεμος 
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•  Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, 
όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η 
εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο 
Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα 
περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα υπάρχοντα ανοιγόμενα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου λόγω παλαιότητας έχουν 
παρουσιάσει μεγάλες αλλοιώσεις και φθορές με κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. 
Η περιγραφή αφορά στην 1. προμήθεια και τοποθέτηση 28 κουφωμάτων αλουμινίων, 
με σύστημα  ενιαίου πλαισίου, με δύο παράθυρα ίσων διαστάσεων ανοιγόμενα προς 
την εσωτερική πλευρά του κτιρίου, εκ των οποίων το ένα ανακλινόμενο στην 
πρόσοψη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης  του ΕΛ.Γ.Α (Μεσογείων 45), 2. 
αντικατάσταση τεσσάρων διπλών σπασμένων τζαμιών σε τέσσερα σταθερά πλαίσια 
της πρόσοψης του κτιρίου, 3. επισκευή όλων των μηχανισμών 20 παραθύρων της 
πίσω πλευράς του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. καθώς επίσης και της αντικατάστασης του 
μηχανισμού ανάκλησης ενός παραθύρου, 4. τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης σε 
όλα τα παράθυρα (σταθερά και ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του κτιρίου του 
ΕΛ.Γ.Α. Το χρώμα θα είναι RAL ΜΠΛΕ, παραπλήσιο της υπάρχουσας κατασκευής.  
To ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση αναβατορίου ανυψωτικής 
ικανότητας τουλάχιστον 600 κιλών, μηχανικού ή ηλεκτρικού, σε προβόλους με 
αντίβαρα του κτιρίου, με χρόνο εγκατάστασης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμων 
ημερών. 
Τα παραπάνω συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-08-03-00, όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους κανόνες  
κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) 
αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους καθώς και 
την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-02 όσον αφορά στον καθορισμό των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο 
κενό, των κριτηρίων επιλογής και αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης 
τοποθέτησης στα εξωτερικά υαλοστάσια συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
εξαρτημάτων και των βοηθητικών υλών. 
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τα κάτωθι κουφώματα όπως φαίνεται στο παρακάτω 
πίνακα: 
ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
1,23m 1,57m 28 Σύστημα με ενιαίο 

πλαίσιο με δίφυλλο 
παράθυρο 
ανοιγόμενα προς 
το εσωτερικό-εκ 
των οποίων το ένα 
ανακλινόμενο 

5mm κρύσταλλο 
θερμομονωτικό -12mm 
διάκενο-4mm απλός 
υαλοπίνακας διαφανής  

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες επισκευής: 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 
Επισκευή όλων των μηχανισμών 20 
παραθύρων της πίσω πλευράς του 
κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 

20 1,23m 1,57m 

Αντικατάστασης του μηχανισμού 
ανάκλησης ενός παραθύρου 

1 1,23m 1,57m 

Αντικατάσταση τεσσάρων διπλών 
σπασμένων τζαμιών σε τέσσερα 
σταθερά πλαίσια της πρόσοψης του 
κτιρίου 

4 1,23m 1,57m 

Τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης 
σε όλα τα παράθυρα (σταθερά και 
ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του 
κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 

84 1,23m 1,57m 
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Η επιμέτρηση των μεγεθών είναι ενδεικτική και είναι υποχρέωση των αναδόχων να 
κάνουν σωστές επιμετρήσεις στις οποίες θα βασίσουν τις προσφορές τους. Οι 
διατομές αλουμινίου θα έχουν τις απαραίτητες διαστάσεις και αντοχές (πιστοποίηση 
υλικού από την εταιρία παραγωγής κατά ISO 9000) και θα προστατεύονται από 
επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής ελάχιστου πάχους 60mm. Επιπλέον με επίσημα 
πιστοποιητικά CE θα φαίνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:  
Υδατοστεγανοτητα  
Αεροδιαπερατοτητα  
Αντοχή στην ανεμοπίεση 
Μηχανική αντοχή 
Λειτουργικότητα στο χρόνο   
Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα προηγηθεί με μέριμνα του αναδόχου η 
αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών παραθύρων. Μετά την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης των νέων κουφωμάτων τυχόν εργασίες μικροεπισκευών που 
προκύψουν περιμετρικά του κουφώματος θα βαρύνουν τον ανάδοχο για την πλήρη 
αποκατάστασή τους.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή 
Παραλαβών η οποία μπορεί να εισηγηθεί στην περικοπή του ανταλλάγματος και 
βλαβών ή ατελειών που οφείλονται σε παραλήψεις του αναδόχου. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ……………………………………………………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 10 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ………………ΕΥΡΩ………………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ 
της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση ………………………………………… 
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………… 
για την προμήθεια ……………………………………………… σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. …………………… Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.    
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α ΙΙ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ………………………………………………..……………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 10 ΑΘΗΝΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… 
ΕΥΡΩ….………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ 
της Εταιρείας ……………………………………………… Δ/νση …….………………… 
……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ΄αριθμ. σύμβασης ……………… συνολικής αξίας …………………………………… 
για την ………………………………………………. ………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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Ανήκει στη διακήρυξη  13058/2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.       /2016 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 - 
ΑΘΗΝΑ). 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:     
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 45, έχει Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου: 090038188, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα 
για την υπογραφή του παρόντος κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1790/88, όπως  ισχύουν 
σήμερα, και της αριθμ. 9268/117544/29-10-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και   Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 789/5-11-2015 τεύχος 
Υ.Ο.Δ.Δ ), ο οποίος στο εξής για συντομία θα αποκαλείται ‘’ΕΛ.Γ.Α.’’, 

2. Η  Εταιρεία ……………………    με την επωνυμία «……………………………….» ,  
και τον διακριτικό τίτλο «…………….……………….» και εδρεύει 
……………………………………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 
………………………………..........., δυνάμει του ………………………………………... 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» 
1.4. Του Ν. 4270/14  (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),  
1.7. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), 
1.8. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
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1.10. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
2. Τη  με αριθμ. πρωτ.    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ:), η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών  Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α,  
3. Την αριθμ. 205/21-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 
περί συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών 
του ΕΛ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. Την αριθμ. 167/8-10-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α, με 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή για την αντικατάσταση είκοσι οκτώ (28) ανοιγόμενων 
παραθύρων με δίφυλλα παράθυρα στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α, την 
τοποθέτηση μεμβράνης για σκίαση σε όλα τα τζάμια των παραθύρων που βρίσκονται 
επί της Λεωφόρου Μεσογείων, την αντικατάσταση ενός σπασμένου διπλού τζαμιού 
στον πέμπτο όροφο του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 45 και την επισκευή όλων 
των χαλασμένων παραθύρων που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του κτιρίου της Κ.Δ 
του ΕΛ.Γ.Α επί της οδού Κομοτηνής. 
5. Τον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ……………………. σύμφωνα με 
τους όρους της αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξης και συμμετείχαν σε αυτόν οι 
εταιρείες………………………………………………………………,  
6. Τη με αριθμ. πρωτ, ……………………… προσφορά της εταιρείας 
………………………………………,  
7. Την αριθμ. ……………………………….. απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που 
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία 
«………………………………….», 
8. Τη με αριθμ. πρωτ. ……………….… ανακοίνωση της παραπάνω κατακύρωσης,  

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο  
Αντικείμενο της  σύμβασης είναι:  1. Η προμήθεια και τοποθέτηση 28 κουφωμάτων 
αλουμινίων, με σύστημα  ενιαίου πλαισίου, με δύο παράθυρα ίσων διαστάσεων 
ανοιγόμενα προς την εσωτερική πλευρά του κτιρίου, εκ των οποίων το ένα 
ανακλινόμενο στην πρόσοψη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης  του ΕΛ.Γ.Α 
(Μεσογείων 45), 2. Η αντικατάσταση τεσσάρων διπλών σπασμένων τζαμιών σε 
τέσσερα σταθερά πλαίσια της πρόσοψης του κτιρίου, 3. Η επισκευή όλων των 
μηχανισμών 20 παραθύρων της πίσω πλευράς του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. καθώς 
επίσης και της αντικατάστασης του μηχανισμού ανάκλησης ενός παραθύρου, 4. Η 
τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης σε όλα τα παράθυρα (σταθερά και 
ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 

 
Άρθρο 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα υπάρχοντα ανοιγόμενα  εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου λόγω παλαιότητας 
έχουν παρουσιάσει μεγάλες αλλοιώσεις και φθορές με κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. 
Η περιγραφή αφορά στην 1. Tην προμήθεια και τοποθέτηση 28 κουφωμάτων 
αλουμινίων, με σύστημα  ενιαίου πλαισίου, με δύο παράθυρα ίσων διαστάσεων 
ανοιγόμενα προς την εσωτερική πλευρά του κτιρίου, εκ των οποίων το ένα 
ανακλινόμενο στην πρόσοψη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης  του ΕΛ.Γ.Α 
(Μεσογείων 45), 2. Την αντικατάσταση τεσσάρων διπλών σπασμένων τζαμιών σε 
τέσσερα σταθερά πλαίσια της πρόσοψης του κτιρίου, 3. Την επισκευή όλων των 
μηχανισμών 20 παραθύρων της πίσω πλευράς του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. καθώς 
επίσης και της αντικατάστασης του μηχανισμού ανάκλησης ενός παραθύρου, 4. Την 
τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης σε όλα τα παράθυρα (σταθερά και 
ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α.Το χρώμα θα είναι RAL ΜΠΛΕ, 
παραπλήσιο της υπάρχουσας κατασκευής.  
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To ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση αναβατορίου ανυψωτικής 
ικανότητας τουλάχιστον 600 κιλών, μηχανικού ή ηλεκτρικού, σε προβόλουςμε 
αντίβαρα του κτιρίου, με χρόνο εγκατάστασης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμων 
ημερών. 
Τα παραπάνω συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-08-03-00, όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους κανόνες  
κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων) 
αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους καθώς και 
την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-02 όσον αφορά στον καθορισμό των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο 
κενό, των κριτηρίων επιλογής και αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης 
τοποθέτησης στα εξωτερικά υαλοστάσια συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
εξαρτημάτων και των βοηθητικών υλών. 
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τα κάτωθι κουφώματα όπως φαίνεται στο παρακάτω 
πίνακα: 
 
ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
1,23m 1,57m 28 Σύστημα με ενιαίο 

πλαίσιο με δίφυλλο 
παράθυρο 
ανοιγόμενα προς 
το εσωτερικό-εκ 
των οποίων το ένα 
ανακλινόμενο 

5mm κρύσταλλο 
θερμομονωτικό -12mm 
διάκενο-4mm απλός 
υαλοπίνακας διαφανής  

 
Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες επισκευής: 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 
Επισκευή όλων των μηχανισμών 20 
παραθύρων της πίσω πλευράς του 
κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 

20 1,23m 1,57m 

Αντικατάστασης του μηχανισμού 
ανάκλησης ενός παραθύρου 

1 1,23m 1,57m 

Αντικατάσταση τεσσάρων διπλών 
σπασμένων τζαμιών σε τέσσερα 
σταθερά πλαίσια της πρόσοψης του 
κτιρίου 

4 1,23m 1,57m 

Τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης 
σε όλα τα παράθυρα (σταθερά και 
ανακλινόμενα) στην πρόσοψη του 
κτιρίου του ΕΛ.Γ.Α. 

84 1,23m 1,57m 

 
Η επιμέτρηση των μεγεθών είναι ενδεικτική και είναι υποχρέωση των αναδόχων να 
κάνουν σωστές επιμετρήσεις στις οποίες θα βασίσουν τις προσφορές τους. Οι 
διατομές αλουμινίου θα έχουν τις απαραίτητες διαστάσεις και αντοχές (πιστοποίηση 
υλικού από την εταιρία παραγωγής κατά ISO 9000) και θα προστατεύονται από 
επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής ελάχιστου πάχους 60mm. Επιπλέον με επίσημα 
πιστοποιητικά CE θα φαίνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:  
Υδατοστεγανοτητα  
Αεροδιαπερατοτητα  
Αντοχή στην ανεμοπίεση 
Μηχανική αντοχή 
Λειτουργικότητα στο χρόνο   
Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα προηγηθεί με μέριμνα του αναδόχου η 
αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών παραθύρων. Μετά την ολοκλήρωση της 

16PROC005238769 2016-10-14

ΑΔΑ: 75ΦΒ46ΨΧΞ5-ΗΦΤ



 34 

τοποθέτησης των νέων κουφωμάτων τυχόν εργασίες μικροεπισκευών που 
προκύψουν περιμετρικά του κουφώματος θα βαρύνουν τον ανάδοχο για την πλήρη 
αποκατάστασή τους.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή 
Παραλαβών η οποία μπορεί να εισηγηθεί στην περικοπή του ανταλλάγματος και 
βλαβών ή ατελειών που οφείλονται σε παραλήψεις του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  Παράδοση–Μέτρα Ασφάλειας–Επίβλεψη-Παραλαβή 
Α. Παράδοση των ειδών. 
Η παράδοση των ειδών και εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση-επισκευή 
παραθύρων και την τοποθέτηση αντιηλιακής μεμβράνης στο κτίριο του ΕΛ.Γ.Α. θα 
γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το σύνολο των 
υπό προμήθεια υλικών μέσα σε χρονικό όριο εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο προμηθευτής είναι 
αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. τους 
λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου. 
Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με 
αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή ποινική 
ρήτρας σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης υπαιτιότητα του ΕΛ.Γ.Α. ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης η 
απόδειξη της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μετά από γραπτό 
αίτημα του στην υπηρεσία να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν 
μέσα σε 10 μέρες από τότε που άρχισε. Η παράταση δίδεται κατόπιν εγκρίσεως των 
αρμοδίων υπηρεσιών. 
Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα. 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια 
κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες 
τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν 
εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή.   
Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση, την 
θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, των προσπελάσεων προς αυτούς και τις 
τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης, που μπορούν να επιδράσουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου.  
Ο Προμηθευτής οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία από τον νόμο μέτρα ασφαλείας 
ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά 
αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και 
τοποθέτησης των υλικών του έργου ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. 
Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 
προσωπικό του Προμηθευτή ή στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. ή σε γενικά σε 
οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη 
παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, 
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή 
χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. 
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Γ. Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών. 
Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας επιτροπής του ΕΛ.Γ.Α., στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της 
οποίας ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. 
Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα 
σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προμηθευτή προς το 
ΕΛ.Γ.Α., κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και 
τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της 
άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Προμηθευτή για ζημίες που γίνονται προς τρίτους 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική 
δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 
Δ. Παραλαβή – Πληρωμή. 
• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το 
Ν.4412/2016 
• Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο όλων των 
παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την 
διάρκεια χρήσεως. 
• Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του 
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 
Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος 
των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
• Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
• Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206-209 του Ν.4412/2016. Η 
πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την 
συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά 
αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους προσφορές, μετά από κάθε τμηματική 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον 
προμηθευτή και είναι οι εξής: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής 
δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α.. 
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Άρθρο 4ο 

Διάρκεια της  σύμβασης 
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών . Ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει έπειτα από την υλοποίηση του έργου και την 
οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή , μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι : 

α. Τιμολόγιο 

β. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
Κατά την πληρωμή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται : 

α) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % στην καθαρή αξία για την παροχή 
υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/13) 

β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06 % επί της καθαρής αξίας του 
τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 

 
Άρθρο 6ο 

                                        Ποινικές  Ρήτρες – Εκπτώσεις 
1. Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης  και απόφαση του Δ.Σ. του  ΕΛ.Γ.Α. 
2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

3. Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του ΕΛ.Γ.Α.) το έργο, πριν την 
ημερομηνία λήξης του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 
ρήτρας (προς τον ΕΛ.Γ.Α.) ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση μη καθαρισμού ορισμένου ή ορισμένων 
χώρων με υπαιτιότητά του, που θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής, να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ποσοστό ίσο με το 2% 
επί της μηνιαίας τιμής της προσφοράς του, για κάθε μέρα που δεν θα καθαρίζει. 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 
αναθέτοντος. 

Άρθρο 7ο 
Καταγγελία - Λύση 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α. 
θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο, με την οποία θα του τάσσει 
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προθεσμία δέκα εργασίμων (10) ημερών (εκτός εάν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται 
να ταχθεί μικρότερη προθεσμία) για να θεραπεύσει τη σχετική συμβατική παράβαση. 
Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην 
αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, ο ΕΛ.Γ.Α. θα 
έχει το δικαίωμα κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. 

Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσας  Σύμβασης 
σε άλλο ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημιά της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει. 

Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύνεται άμεσα από τον ΕΛ.Γ.Α. στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως 
ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό 
εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. 

Μετά την πρόωρη από υπαιτιότητα του Αναδόχου λύση της Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α., 
διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά του, προς αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής του ζημιάς. 

 
Άρθρο 8ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο ανάδοχος 
κατέθεσε τη   με αριθμ. ………………………………. εγγυητική επιστολή της 
………………………………….., ποσού …………………………………. ευρώ, η οποία 
θα παραμείνει στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής. 
2.Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και  ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν  απαιτήσεων  από τους συμβαλλόμενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016.                                   

Άρθρο 9o 
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

1. Η εν λόγω σύμβαση  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’  εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

 
Άρθρο 10o 

Τροποποιήσεις 
Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11o 
Λοιπές Διατάξεις 

1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
2. Προσωπικό 
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
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εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας  που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
3. Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 4. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η υπ’ αριθμ. πρωτ.         /  -  -2016 διακήρυξη 
του ΕΛ.Γ.Α. και η με αριθμ. πρωτ.      /  -   -2016 (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α)   προσφορά 
του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 
τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση, 
β) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), 
δ) Η υπ’ αριθμ.        /   -   -2016 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α., 
ε) Η με αριθμ. πρωτ.        /   -   -2016 (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.)  προσφορά του αναδόχου. 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο 
ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ 
όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται 
διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 
Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία και οι δύο συμβαλλόμενοι 
συνομολογούν και αποδέχονται, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια 
πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο ΕΛ.Γ.Α. και ένα (1) 
πρωτότυπο έλαβε ο Ανάδοχος, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, 
υπογράφονται ως ακολούθως : 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ          
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)             
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
    
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ 
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