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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν.1790/88 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/88),  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 
1.4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,  
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» , 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/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», 
1.7. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης”, 
1.8. Της παραγράφου Ζ’  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές» του 1ου άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» , 
1.9. 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»,  
1.10. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 
86/Α/2012), 
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1.11. 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». 
1.12. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,  
1.13. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου»,  
1.14. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 
1.15. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 
3. Την αριθμ. 157/20-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 
συγκρότησης και ορισμού των μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών 
του ΕΛ.Γ.Α., 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 10836/23-9-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους 
#41.820,00# (ΑΔΑ:7ΙΤΞ46ΨΧΞ5-ΑΟΝ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών  Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού με α/α 644, 
5. Την αριθμ. 173/25-9-2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία εγκρίθηκε  
η, με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό αυτογραφικό, συνολικής προϋπολογισμένης 
δαπάνης ποσού σαράντα μία χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ (41.820,00€), 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό.  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό 
αυτογραφικό, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  μια 
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (41.820,00) συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό. 
 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από  προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο.  
 
3. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

 
 
 
    01-12-2014 

 
 
 

Δευτέρα 

 
 
 
          10:00 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 Α΄ της 
παρούσας. 
 
4.        Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
 α)      ΄Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
 β) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
 γ) Συνεταιρισμοί, 
           δ)       Κοινοπραξίες. 
 
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΄                       « ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  
                                                            ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ »  
                         
5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄                       « ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΑ  
                                                           ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
                                                           ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » 
                                                         
5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄                       « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ » 
                                                                            
5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄                      « ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ»  
 
5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄                      « ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 
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. 210-7490494, FAX 210-
7490427, καθώς και στο δικτυακό τόπο www.elga.gr και στον ισότοπο http: 
et.diavgeia.gov.gr  
 
7. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό τύπο στις οικονομικές 
εφημερίδες «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»                   
στις 13 και 14/12/2014.  
 
8.  Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) και στον ιστότοπο http: et.diavgeia.gov.gr 
 
9.  Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. 
            
                                                                                            
                                                                                              
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1: Γενικοί υποχρεωτικοί όροι, η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά   
                  απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε    
                  αξιολόγηση 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο της διακήρυξης 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης 
 
ΑΡΘΡΟ 5: Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά 

συμμετοχής 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η    
                  κατακύρωση 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Πρόσθετοι όροι 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Διευκρινήσεις Διακήρυξης – Προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Αποσφράγιση προσφορών –      

Αξιολόγηση προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Διευκρινίσεις προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Απόρριψη προσφορών 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Ενστάσεις 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή Σύμβασης –   
                    Εγγυήσεις 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Τρόπος πληρωμής 
 
ΑΡΘΡΟ 20: Τόπος και Χρόνος παράδοσης – παραλαβής των ειδών της προμήθειας 
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ΑΡΘΡΟ 21: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις  
 
ΑΡΘΡΟ 22: Επίλυση διαφορών  
 
ΑΡΘΡΟ 23: Λοιποί όροι 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Έξοδα δημοσίευσης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
Υπόδειγμα Ι  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
Υπόδειγμα ΙΙ Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  
 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε΄  
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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                                                     Ανήκει στη διακήρυξη 12938/2014 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Γενικοί υποχρεωτικοί όροι, η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά 
απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

1. Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για 
τους συμμετέχοντες. 
2. Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 

 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 
 Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
 Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης που 

προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα της παρούσας. 
 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 της παρούσας. 
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) 

ημερών. 
 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 
 Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα 

ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής 
προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Αντικείμενο της διακήρυξης 
1. Αντικείμενο του διακήρυξης αυτής  είναι η προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό 
αυτογραφικό, για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων 
του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας. 
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
3. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας των ειδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής – Ορισμοί 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 

           Μεσογείων 45  
           Τ.Κ.115 26 ΑΘΗΝΑ 
 
Ορισμοί: 

1. Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για την προκηρυσσόμενη προμήθεια. 

2. Αναθέτουσα Αρχή: Ο ΕΛ.Γ.Α. που θα υπογράψει με τον προμηθευτή  τη 
σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας. 
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3. Προμηθευτής: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να 
υπογράψει τη σύμβαση και να εκτελέσει την προμήθεια. 

4. Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με 
τον προμηθευτή της προμήθειας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη 
διακήρυξη, γ. την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και δ. την τεχνική 
προσφορά του προμηθευτή. 

5. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα 
έντυπα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η σύμβαση είναι 
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, με την εξαίρεση τυχόν τεχνικών όρων, οι 
οποίοι μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων προμηθευτών που θα 
υποβληθούν θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, με την ίδια ως άνω 
εξαίρεση. 

6. Η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα καταρτιστεί 
με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα 
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

      7. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο 
ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό τύπο στις 13 και                               
14 Νοεμβρίου 2014. 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
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., τηλ:2107490494, Fax:2107490427 και μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης www.elga.gr και στην ιστοσελίδα http: et.diavgeia.gov.gr  
 
Η παραλαβή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. 
 
1. Αυτοπροσώπως: Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., κτίριο 
Κεντρικής Διοίκησης Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 45 ΑΘΗΝΑ, από όπου 
παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού. 
 
2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί 
μέσω fax με τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, στο οποίο στέλνει έγγραφο όπου 
αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η διεύθυνση, το 
τηλέφωνο και το fax της και το ονοματεπώνυμο κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα 
παραλάβει την προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της προκήρυξης βαρύνει τον 
παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει καμιά ευθύνη για την τυχόν μη 
έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. 
 
3. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΕΛ.Γ.Α. να έχει πλήρη κατάλογο 
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όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  
 
4. 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. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής, προσόντα και  

δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
(α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
(β) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
(γ) Συνεταιρισμοί, 
(δ) Κοινοπραξίες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 60/2007). 
Ο όρος «Προμηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 
Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Η Αναθέτουσα 
Αρχή, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να ζητήσει από την 
Κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή. 
 
2. Δικαιολογητικά  συμμετοχής 
Οι  προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,  επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α .Β.1α του Π.Δ. 
118/2007, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
2.1. 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 Γ΄ της παρούσας. 
2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με αναγραφόμενη 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία πρέπει:  
α ) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,  
β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
i) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω 
αδικήματα, ήτοι: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο   άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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 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,  
ii) δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας, 
iii) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 
του π.δ /τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
iv) δεν τελούν   υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε  οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί  εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
διαδικασία, 
v) είναι  ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές της κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους 
τους φορείς  στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
vi) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του  οικείου Επιμελητηρίου για το ειδικό 
επάγγελμά τους , που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό, 
vii) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό  από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, 
γ) να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του άρθρου 7 της παρούσας, 
δ) να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 
προκηρυσσόμενης προμήθειας, 
ε) συνέταξαν την προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
στ)  Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο τους συνεταιρισμούς). 
2.3. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριμένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του, 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 

5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

6. Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 
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2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού 

3. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 

 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: 
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 
 
2.4. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον  που υποβάλλει την προσφορά, 
εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.  
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν για 
κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά 
των ανωτέρω περιπτώσεων (2.2 έως και 2.4) του παρόντος. 
 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
Η υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης. 
 
3. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών, δεν υποχρεώνονται 
να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά  
τους. 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
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,  εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), 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) κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 
της παρούσας. 
 
Α. Φυσικά πρόσωπα 
(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, για κάποιο από τα κατωτέρω 
αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο   άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

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

 καθώς  και  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 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 δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. 
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο 
υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) που ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης. 
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. 
(ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας  Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 
(στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
της κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (δ), (ε) και (στ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 
Β. Τα Νομικά πρόσωπα 
(α) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 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, 
για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο   άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
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 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

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

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

 καθώς  και  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 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 δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. 
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο 
υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) που ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης. 
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. 
(ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας  Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 
(στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος σε οικείο  Επιμελητήριο,  κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθεί  να παραμένει  εγγεγραμμένος μέχρι 
της κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
(ζ) 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, 
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από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας την 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. 
 
 
Γ. 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 και Β  του παρόντος άρθρου. 
(β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ΄ και ζ, της παραγράφου Β του 
παρόντος άρθρου. 
(γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Δ. Ενώσεις Προμηθευτών 
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. 
 
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 προμηθευτή. Στην περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α., 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 προμηθευτή γίνεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Πρόσθετοι όροι 

Δικαιολογητικά και Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή 
ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση 
και ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα στη συγκεκριμένη χώρα. Η 
Υπεύθυνη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
υποψήφιου Προμηθευτή εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Διευκρινίσεις Διακήρυξης - Προσφορών 
1. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεμοιοτυπία) 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Ο ΕΛ.Γ.Α. θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 
των προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.elga.gr  
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛ.Γ.Α., 
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΦΑΧ: 2107490427, με αναφορά στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. 
2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται είτε από την αρμόδια 
Επιτροπή, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τρόπος σύνταξης και Υποβολής των προσφορών 

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 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 
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. 
3. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
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(α) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
(β) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την 
υπογραφή του προσφέροντος. 
4. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο 
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την              
01-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 

 
5. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) που θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α. και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν 
έτσι θα παραληφθούν μόνο εάν πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγουμένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο 
πρωτόκολλο εισερχομένων του Τμήματος Δ/κής & Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α. 
Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 
6. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν  στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τα παραπάνω. 
7. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα με 
τα παραπάνω. 
8. Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της ποσότητας των ειδών της 
προμήθειας. 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας των ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9. Οι προσφορές συντάσσονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης. 
10. 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. 
11. 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) 
 
12. 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, επί ποινή απόρριψης, ως εξής: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ 1  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ο οποίος περιέχει 
την εγγυητική επιστολή, τις υπεύθυνες δηλώσεις και  όλα τα  δικαιολογητικά και 
έγγραφα του άρθρου 6 του παρόντος  (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. 
 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 2,  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη σφράγισής του, ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της  
προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη,  σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εντός του οποίου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο), με ποινή απόρριψής σε περίπτωση μη σφράγισής του. 
- Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως 
και τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη 
συνολική προσφερόμενη τιμή της προσφοράς, το ποσοστό Φ.Π.Α. καθώς και την 
ανάλυση της για το προσφερόμενο είδος. 
- Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ) που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα ληφθεί 
υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι τιμές της 
Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την 
πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση της προμήθειας, που αναφέρεται στην 
παρούσα και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού της προμήθειας. 
- Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλές, η Επιτροπή πριν 
διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
- Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά κόστους για το 
σύνολο της ποσότητας των ειδών της προμήθειας. 
- Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Προμηθευτή και θα παραμείνουν σταθερές 
καθ’ όλη διάρκεια της σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία. 
- Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να υποβληθεί 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας. 
 
Η μη συμμόρφωση στην τακτοποίηση των φακέλων των δικαιολογητικών, της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ή των απαιτούμενων αντιγράφων και η 
πιθανή ύπαρξη οικονομικών στοιχείων εντός του σφραγισμένου φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς, επισείει αυτόματα αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από 
τη συνέχεια της διαδικασίας. 
 
13. 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. 
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14. 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. 
15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη 
τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. 
16. 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. 
17.  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. 
18. Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς πρέπει να έχουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, μοναδιαία αρίθμηση σελίδων. 
Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου της τεχνικής προσφοράς και των σχετικών 
εγγράφων μονογράφονται από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν κατέθεσε εγκαίρως ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της, και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 
21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς 
αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ( άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του 
Π.Δ. 118/2007). 
22. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
 
23. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών ) που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν 
ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του 
προϊόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί  να 
γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή 
θα απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους προσφέροντες, πριν από τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 
παρατάσεις. 
5. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 
εάν η Αναθέτουσα αρχή  κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος  υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
 Κατάπτωση τη Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

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  
προϋπολογισμένης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού  εξακοσίων ογδόντα  
ευρώ (680,00€). 
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. 
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. 
4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό 
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη 
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δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης. 
7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ήτοι, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), τα  έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως 
τη σύμβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, ή να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Π.Δ. 118/2007, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου  του ΕΛ.Γ.Α. 
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. 
9. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων  που έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν 
έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων 
μέσων ή παραίτησης από αυτό. 
10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Τιμές προσφορών – Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
 - Ενιαία τιμή για την προσφερόμενη προμήθεια χωρίς ΦΠΑ καθώς και η τιμή ανά 
μονάδα χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την 
προμήθεια, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 - Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καθορίζει το 
ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αυτές ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η 
τιμή χωρίς ΦΠΑ,  θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 - Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. 
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Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε. 
2. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
α)  κράτηση ύψους 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής 
Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των ειδών της 
προμήθειας, καθώς και του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου,  
β) κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, εκτός 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 
204/Α/2011), για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
συμβάσεων 
•  3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%  
•  20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., 
γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή 
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς 
οι προμηθευτές δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους , να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 
4. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών, 
οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Διαδικασία  Διενέργειας  Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών -  
Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από την Τριμελή  Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών 
του διαγωνισμού), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 10 της  
παρούσας, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά  ή τυχόν νομίμων 
εκπροσώπων τους αν αυτοί το επιθυμούν. 
2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 
3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει την 
αποσφράγιση της αντίστοιχης προσφοράς. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
5. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 
 
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς 
1. Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., μονογράφει  και αποσφραγίζει 
τους  κυρίως φακέλους των προσφορών  και ελέγχει  αν υπάρχουν σε κάθε κυρίως 
φάκελο, τρεις (3) υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις (3) 
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υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 
και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. 
2. Στη συνέχεια  μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής οι τρεις (3)  φάκελοι που 
περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική  και την οικονομική προσφορά. 
3. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής  που 
περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, όλα τα 
δικαιολογητικά  και στοιχεία  ανά φύλλο. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
από τα μέλη της Επιτροπής και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα 
που θα οριστεί. 
4. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των 
δικαιολογητικών και εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια της 
αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων 
τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
5. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η  Επιτροπή  προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
6. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Τριμελής  Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. τεκμηριώνει την απόρριψη εντός του παραπάνω πρακτικού. 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
7. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται 
από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία 
επιστρέφονται μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς να αποσφραγιστούν. 
8. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η 
Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. ελέγχει τις τεχνικές προσφορές και 
εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων 
που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. 
9. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
 
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
1. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, 
από την Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Οικονομικών 
Προσφορών και ενημερώνονται σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) οι συμμετέχοντες 
που δεν αποκλείστηκαν κατά το στάδιο αυτό. 
2. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του διαγωνισμού μονογράφει κατά 
φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 
οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων 
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απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 
3. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να λαμβάνουν γνώση των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η 
Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει τον υποψήφιο προμηθευτή της 
προμήθειας που με την οικονομική προσφορά του προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
στο σύνολο των ειδών της προσφοράς σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους. 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
 
Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Κατακύρωση 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι ο προσφέρων που 
παρουσιάζει τη  χαμηλότερη τιμή  προσφοράς, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 
σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, 
τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, 
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. 
2. Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την αρμόδια 
Επιτροπή μετά από σχετική πρόσκληση σε όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών. 
3. Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή και πρόσκλησή του εντός δέκα 
(10) ημερών να υπογράψει τη σύμβαση. 
4. Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής  στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν 
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο 
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά. Η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη  
με χαμηλότερη τιμή προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από υποψήφιους 
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
5. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης, καταπίπτει 
υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Διευκρινίσεις προσφορών 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το 
δικαίωμα αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή 
η παροχή διευκρινίσεων είναι  υποχρεωτική για τον προσφέροντα. 
Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα στο 
χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίσει, από την ημέρα αποστολής της σχετικής 
αίτησης της Επιτροπής, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι 
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από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Απόρριψη προσφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται η προσφορά που: 
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή /και 
αιρέσεις. 
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα τμήματα του έργου. 
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια της παρούσας. 
5. Δε περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύεται από  τη 
νόμιμη εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει τιμές σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής Προσφοράς. 
7. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας. 
8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
9. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Ενστάσεις 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης -   

Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 
1.    Κριτήριο ανάθεσης  είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. 
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 
πρότασή της γίνεται η κατακύρωση οριστική από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. 
και κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση στον προμηθευτή. 
3. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) την προμήθεια, β) την τιμή, γ) τον τόπο παράδοσης των ειδών, δ) τη συμφωνία 
της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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 προμηθευτής 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 προμηθευτής να 
προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή 
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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. 
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 Τα προς προμήθεια είδη. 
 Την τιμή. 
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Προμηθευτή. 

6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
7. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, της παρούσας. 
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. 
9. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
10. Ο προμηθευτής 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 των ειδών της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, 
χωρίς Φ.Π.Α. 
11. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
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. 
13. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
εκτέλεση της προμήθειας. 
14. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης 
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται 
στον προμηθευτή να τον κηρύξει έκπτωτο. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 
15. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο προμηθευτής 
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. 
16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
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Τρόπος πληρωμής 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού 
ΕΛ.Γ.Α. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  
Η καταβολή του τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που είναι : 
α.   Τιμολόγιο. 
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που 
απασχολεί. 
γ.  Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
Κρατήσεις 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), 
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή οπουδήποτε τρίτου, Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής των ειδών της προμήθειας 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Τα 
είδη θα παραδοθούν, με έξοδα και φροντίδα του προμηθευτή, σύμφωνα με τον 
Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας. 
Προσφορές που αναφέρονται σε χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε είκοσι (20)  ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή ολόκληρης της 
ποσότητας και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του 
Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΛ.Γ.Α., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α. πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 και του Κανονισμού 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. εγγράφως,  εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι που να δικαιολογούν τούτο. 
Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με φροντίδα και έξοδα του 
προμηθευτή και αφού ενημερώσει την υπηρεσία, τρείς (3) ημέρες τουλάχιστον 
νωρίτερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες  – Εκπτώσεις 

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και η 
προμήθεια δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο 
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προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα 
καθυστέρησης ποσοστό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 1118/2007. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, 
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση 
της προμήθειας. 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 
του ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή 
από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. 
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου  33 του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Επίλυση διαφορών 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία , την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 

ΑΡΘΡΟ  23ο 
Λοιποί όροι 

1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 
2. Προσωπικό 
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
3. Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) 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. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Προμηθευτή του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 
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4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία 
εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 
5. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Ν. 2362/95, του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου» και του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
Έξοδα δημοσίευσης 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Ανήκει στη διακήρυξη 
12938/2014 
 

Π ΑΡ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. ENTYΠΟ « ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » 
Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μπλοκ, των εκατόν πενήντα (150) φύλλων, των 

25 περιπτώσεων (25 Χ6 = 150), του εντύπου ΕΔ1/02, διαστάσεων ύψος 20,3 Χ 39 
εκ., πλάτος καθαρό (ξακρισμένο), από χαρτί χημικό αυτογραφικό (N.C.R.) αρίστης 
ποιότητας. Τα χρώματα των φύλλων ανά εξάδα θα είναι:      
α. Τα τρία (3) πρώτα φύλλα με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α." λευκά. 
β. Το τέταρτο (4ο) φύλλο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ" ανοικτό σιελ. 
γ. Το πέμπτο (5ο) φύλλο, με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ" ροζ. 
δ. Το έκτο (6ο) φύλλο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ" κίτρινο. 
Η εκτύπωση θα είναι για τα πρώτα πέντε (5) φύλλα επί μιας όψεως, για το έκτο (6ο) 
δε επί των δύο όψεων με κείμενο, όπως του υποδείγματος της Υπηρεσίας. Στο 
τέταρτο (4ο) φύλλο κάθε στελέχους με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΟ" και στο μέρος 
(στήλη) "ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ" διαστάσεων 8,5Χ21 εκ. περίπου, να υπάρχει 
δυνατότητα να "ΜΗ ΔΕΧΕΤΑΙ' δηλαδή να μην αποτυπώνεται στο χώρο αυτό κάθε 
εγγραφή στον αντίστοιχο χώρο του πρώτου φύλλου. Η στοιχειοθεσία, η 
γραμμογράφηση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του εντύπου, θα είναι όπως του 
Υποδείγματος της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι στο έντυπο και σε όλα τα φύλλα θα 
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υπάρχουν πλαίσια διαστάσεων 8 Χ 10 εκ. και 8 Χ 1 εκ. με σκιαγράφηση, όπως στο 
δείγμα της Υπηρεσίας. Τα  στελέχη θα φέρουν στο αριστερό μέρος (στη διάσταση 
των 20,3 εκ.) συρματορραφή με τρία συρράμματα, χαρτόνι στη βάση και σελλιλόζα 
στη όψη, καθώς και κοβερτούρα στο μέρος της συρραφής. Επίσης τα στελέχη σε όλα 
τα φύλλα, θα φέρουν περφορέ σε απόσταση ενός (1) εκατοστού περίπου από το 
αριστερό άκρο του ύψους (20,3 εκ.) καθώς και οπές αρχειοθέτησης στα δεξιά του 
περφορέ. 
Επιπλέον, τα φύλλα θα φέρουν και δεύτερο περφορέ σε απόσταση ενός (1) περίπου 
εκατοστού από την δεξιά πλευρά. Στο διάστημα μεταξύ του δεξιού περφορέ και της 
δεξιάς άκρης θα γίνει συγκόλληση των φύλλων κάθε εξάδας μεταξύ τους, ώστε τα έξι 
(6) φύλλα όταν αποχωρίζονται από το αριστερό περφορέ να αποτελούν ενιαίο σώμα. 
 
 
2. ΕΝΤΥΠΟ « ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ » 

Πεντακόσια (500) μπλοκ, των 50 φύλλων, των δέκα περιπτώσεων (10x5=50), 
του εντύπου ΕΔ 2/02, διαστάσεων 22 εκ. το ύψος επί 35 εκ. το συνολικό μήκος, από 
χαρτί χημικό αυτογραφικό (N.C.R.) αρίστης ποιότητας. Τα χρώματα των φύλλων ανά 
πεντάδα θα είναι : 
α. Τα τρία (3) πρώτα φύλλα με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.", λευκά. 
β. Το τέταρτο (4ο) φύλλο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ", κίτρινο. 
γ. Το πέμπτο (5ο) φύλλο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ", ανοικτό σιελ. 
Η εκτύπωση θα είναι για τα πρώτα τέσσερα (4) φύλλα επί μίας όψεως, για δε το 
πέμπτο φύλλο επί δύο όψεων σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας. Η 
στοιχειοθεσία, η γραμμογράφηση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του εντύπου, θα είναι 
όπως του Υποδείγματος της Υπηρεσίας. Τα  στελέχη θα φέρουν στο αριστερό μέρος 
(στη διάσταση των 22 εκ.) συρματορραφή με τρία συρράμματα, χαρτόνι στη βάση και 
σελλιλόζα στη όψη. 
Επιπλέον τα στελέχη θα φέρουν: 
Μία γραμμή περφορέ σε απόσταση 1,5 περίπου εκ από την αριστερή άκρη κάθε 
σελίδας. 
Δεύτερη γραμμή περφορέ σε απόσταση 1,5 περίπου εκ. από την πρώτη γραμμή. 
Στο μεταξύ των δύο περφορέ διάστημα, τα φύλλα θα είναι συγκολλημένα μεταξύ τους 
ανά πεντάδα ώστε όταν αποχωρίζονται από το πρώτο περφορέ να αποτελούν ενιαίο 
σώμα. 
Οπές αρχειοθέτησης στα δεξιά του δεύτερου περφορέ. 
 
 
ΔΟΚΙΜΙΑ: 
Οι μακέτες των εντύπων θα εγκριθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΛ.Γ.Α. Ο 
κατασκευαστής κάθε εντύπου από τα ανωτέρω πριν από την εκτύπωση της 
συνολικής ποσότητας του εντύπου, θα παραδώσει στις Δ/νσεις του ΕΛ.Γ.Α. δείγμα 
για εξακρίβωση της κανονικής επεξεργασίας τους και της υπάρξεως όλων των 
προϋποθέσεων καλής κατασκευής και συνδέσεώς τους. 
Το «καλώς έχει» για εκτύπωση της συνολικής ποσότητας του εντύπου θα δοθεί από 
τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΕΛ.Γ.Α., στις οποίες θα προσκομιστεί δείγμα. 
Τα δείγματα που θα φέρουν το  «καλώς έχει» ή φωτοτυπίες τους θα προσκομιστούν 
μετά την παράδοση του εντύπου στην Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α., 
προκειμένου η Επιτροπή αυτή μετά από τους κατά την κρίση της ελέγχους, να προβεί 
στην οριστική παραλαβή των εντύπων. 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
Από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. θα δοθούν δείγματα των εντύπων. 
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                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
που 

βαρύνει 
το είδος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
1. 

 
Δήλωση 
ζημιάς 

Φυτικής 
Παραγωγής 

 
 

 
ΜΠΛΟΚ 

15.000     

 
2. 

 
Δήλωση 
ζημιάς 
Ζωϊκού 

Κεφαλαίου 
 
 

 
ΜΠΛΟΚ 

 
500 

    

                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ   
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                                                       Ανήκει στη διακήρυξη              12938/2014 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Δ/νση Οικονομικού  
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45 
11510, Αθήνα 
  
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός 
… ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της….…………. για την προμήθεια……………….. συνολικής 
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξη της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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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   (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ :  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Δ/νση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45  
11526, Αθήνα 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός 
… ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
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. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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      Ανήκει στη διακήρυξη 12938/2014 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ   

1. 
Αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α., Πικερμίου 3 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρμόδιος κος Ψυχίδης Κων/νος, Τηλ: 2107490423 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 6.300 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
2. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Λεβήνου 77, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αρμόδια κα Παπαδάκη Μαρία, Τηλ:  2810264202, 213 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    100 
3. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας 88, ΠΑΤΡΑ 
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος Κων/νος, Τηλ: 2610462513-9 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
4. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Ναυπλίου & Αλ. Σούτσου, ΤΡΙΠΟΛΗ 
Αρμόδια κα Χασιώτη Βασιλική, Τηλ: 2710230640-9 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
5.  
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Ηρώων Πολυτεχνείου 211, ΛΑΡΙΣΑ 
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη Ανδρομάχη, Τηλ: 2410231300, 231929 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    200 
6. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, Κ. Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ 
Αρμόδιος κος Παλιούρας Ιωάννης, Τηλ: 2461054080,90 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 600 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου   20  
7. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Νέα Περιφερειακή οδός Βέροιας – Θεσ/κης, ΒΕΡΟΙΑ 
Αρμόδιος κος Κόντος Δημήτριος, Τηλ: 2331020218, 77600-14 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.500 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
8. 
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Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 104, Ε΄Πάροδος, ΘΕΣ/ΚΗ 
Αρμόδιος κος Γεμιντζής Ηλίας, Τηλ: 2310508820-1, 508841-2 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    100 
9. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
Αρμόδια κα Επιτρόπου Σοφία, Τηλ: 2551088100-9, 21818 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      80 
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                                                                               Ανήκει στη διακήρυξη 12938/2014 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                                                     

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.         /2014 
Για την προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό αυτογραφικό 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 - 
ΑΘΗΝΑ). 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:  
1. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.), 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 από τον κ. ....………….  
…………….. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1790/88, όπως  ισχύουν σήμερα, της αριθμ. 66/6106/17-1-2013 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (ΦΕΚ 19/17-1-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) και της αριθμ. 894/89240/17-7-2013 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (ΦΕΚ 353/25-7-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., ο οποίος στο εξής για συντομία θα 
αποκαλείται «ΕΛ.Γ.Α.» 
2. Η ………………………… Εταιρεία ………………………  με την επωνυμία 
…………….. και το διακριτικό τίτλο ………………. με αριθμό ΓΕ.Μ.Η…………. με 
Α.Φ.Μ……………της Δ.Ο.Υ. ……………..που εδρεύει ………………..,  νομίμως 
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας  από τον 
…………………………….., κάτοικο…………………….., οδός …………… αριθμός 
…………, με Α.Δ.Τ. ………………….βάσει του ΦΕΚ………………………………. 
    
Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ134/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. Toυ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,  
1.4. Του  Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,  
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 
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1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/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», 
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 άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου 
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης”, 
1.10. Της παραγράφου Ζ’  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές» του 1ου άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», 
1.11. Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προστασίας της  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας, 
1.12. 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». 
1.13. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,  
1.14. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου»,  
1.15. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
1.16. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-7-
2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,  
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 10836/23-9-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους 
#41.820,00# (ΑΔΑ:7ΙΤΞ46ΨΧΞ5-ΑΟΝ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών  Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού με α/α 644, 
4. Την αριθμ 173/25-9-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό αυτογραφικό, 
5. Τον πρόχειρο  διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ………………… σύμφωνα με 
τους όρους της αριθμ…………διακήρυξης και συμμετείχαν σε αυτόν οι 
εταιρείες………………………………… , 
6. Την 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, 
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο   1ο 
Αντικείμενο – Είδος- Τίμημα 
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Ο πρώτος αναθέτει την προμήθεια εντύπων από χαρτί χημικό αυτογραφικό όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, στο δεύτερο και αυτός που στο εξής 
θα αποκαλείται για συντομία «προμηθευτής» την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους 
όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ που 
βαρύνει το 
είδος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 
1. 

 
Δήλωση Ζημιάς Φυτικής 
Παραγωγής 
 

 
ΜΠΛΟΚ 

 
15.000 

   

 
2. 
 

 
Δήλωση Ζημιάς Ζωϊκού 
Κεφαλαίου 
 

 
ΜΠΛΟΚ 

 
500 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται : 
α) με κράτηση ύψους 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου 
Αρωγής Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των ειδών της 
προμήθειας, καθώς και του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου 
β) με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, εκτός 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 
204/Α/2011), για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
συμβάσεων 
•  3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%  
•  20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., 
γ) 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/2013) 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. ………… διακήρυξης του ΕΛ.Γ.Α.,  οι 
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. κατά το μέρος 
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007  και η προσφορά της 
εταιρείας. 
 

Άρθρο   2ο 
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Τα είδη  θα παραδοθούν, με έξοδα και φροντίδα του προμηθευτή στην Αποθήκη του 
ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

1. 
Αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α., Πικερμίου 3 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρμόδιος κος Ψυχίδης Κων/νος, Τηλ: 2107490423 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 6.300 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
   
2. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Λεβήνου 77, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αρμόδια κα Παπαδάκη Μαρία, Τηλ:  2810264202, 213 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    100 
3. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας 88, ΠΑΤΡΑ 
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος Κων/νος, Τηλ: 2610462513-9 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
4. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Ναυπλίου & Αλ. Σούτσου, ΤΡΙΠΟΛΗ 
Αρμόδια κα Χασιώτη Βασιλική, Τηλ: 2710230640-9 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
5.  
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Ηρώων Πολυτεχνείου 211, ΛΑΡΙΣΑ 
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη Ανδρομάχη, Τηλ: 2410231300, 231929 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    200 
6. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, Κ. Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ 
Αρμόδιος κος Παλιούρας Ιωάννης, Τηλ: 2461054080,90 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 600 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου   20  
7. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Νέα Περιφερειακή οδός Βέροιας – Θεσ/κης, ΒΕΡΟΙΑ 
Αρμόδιος κος Κόντος Δημήτριος, Τηλ: 2331020218, 77600-14 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.500 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      - 
8. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 104, Ε΄Πάροδος, ΘΕΣ/ΚΗ 
Αρμόδιος κος Γεμιντζής Ηλίας, Τηλ: 2310508820-1, 508841-2 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.200 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου    100 
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9. 
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
Αρμόδια κα Επιτρόπου Σοφία, Τηλ: 2551088100-9, 21818 
A.A. Είδος Ποσότητα 
1. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής 1.000 
2. Δήλωση ζημιάς Ζωϊκού Κεφαλαίου      80 
 
 
Η προθεσμία εντός της οποίας θα γίνει η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε 
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης. 
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α. 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 και του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με φροντίδα και έξοδα του 
προμηθευτή και αφού ενημερώσει την Υπηρεσία, τρείς (3) ημέρες τουλάχιστον 
νωρίτερα. 
 

Άρθρο  3ο 

Παραλαβή ειδών 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την 
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών με όλους 
τους δυνατούς κατ’αυτήν τρόπους. 
Η παραλαβή των ειδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του 
Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 

 
Άρθρο  4ο 
Πληρωμή 

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει ύστερα από την παράδοση και οριστική 
παραλαβή των ειδών της προμήθειας (ποσοτική και ποιοτική) από την Επιτροπή 
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και μέσα σε χρονικό διάστημα (30) τριάντα ημερών από την 
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι: 
α.   Τιμολόγιο. 
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που 
απασχολεί. 
γ.  Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ουδεμία αναπροσαρμογή της τιμής των 
συμφωνηθέντων γίνεται δεκτή. 
 

Άρθρο 5ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

1.  Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο 
προμηθευτής κατέθεσε τη με αριθμ. ………………………………… εγγυητική 
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επιστολή της ………………………., ποσού ……………………………ευρώ, ισχύος 
μέχρι και την επιστροφή της. 

2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.  

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει υπέρ ΕΛ.Γ.Α. με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για ικανοποίηση αξίωσης που γεννάται από τη μη 
εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει. 

4. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προμηθευτή οιουδήποτε όρου της σύμβασης 
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (Απόφαση Δ.Σ.) που θα 
απευθύνεται στον Προμηθευτή να τον κηρύξει έκπτωτο. Σ’ αυτή την περίπτωση 
καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Προμηθειών 
του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 
 

Άρθρο 6ο  
Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα και τους όρους της προσφοράς του.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του προμηθευτή, 
ο ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών, 
δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 
Προμηθειών του Δημοσίου. 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 
του ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή 
από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. 
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου. 
 

Άρθρο 7ο 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα Σύμβαση, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της 
παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο.  Επιτρέπεται στον Προμηθευτή η εκχώρηση 
μέρους του οικονομικού μόνο ανταλλάγματος της υπογραφθείσας σύμβασης σε τρίτο, 
μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση.  
 

Άρθρο  8ο 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών 

1. Η εν λόγω σύμβαση  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
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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 
προμηθευτής 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  9ο 
Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 
 
 
 

Άρθρο  10ο 
Λοιποί όροι 

1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 
 
2. Προσωπικό 
Ο Προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
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 
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) 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 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/2007), ο Κανονισμός 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., η υπ’ αριθμ. ….…../…..-.….-…….. διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. 
και η με αριθμ. πρωτ. …..…../…..-.….-……..  (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.) προσφορά του 
Προμηθευτή 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 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/2007), 
γ) Ο Κανονισμός Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., 
δ) Η υπ’ αριθμ.  ….…../…..-.….-…….. διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α., 
ε) Η με αριθμ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. …….../…..-.….-…….. προσφορά του Προμηθευτή. 

 
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 
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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 Προμηθευτής, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, 
υπογράφονται ως ακολούθως : 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                           Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ         
  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)             
   
 
 
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ    
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