
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου  Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης  

τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – 
λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» 

της διαχειριστικής χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και την επισκόπηση  
των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α.  

της χρήσης έτους 2014. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α.) 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 «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 & ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του  Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , αυτές ισχύουν, 
1.4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 
1.5. 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), 
1.6. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 
4046/2014, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
1.7. Του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «Απλούστευση 
διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», 
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1.8. 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», 
1.9. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) «Επιβολή παραβόλου για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης», 
1.10. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Περί δικαστικής προστασίας κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 
1.11. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Β/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 
1.12. Του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(ΔΕΚΟ)», 
1.13. Του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας», 
1.14. Του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 
κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων», 
1.15. 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», 
1.16. Του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/Α/1992) «Περί συστάσεως οργανώσεως και 
λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής 
σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», 
1.17. Του Π.Δ. 341/1997 (ΦΕΚ 232/Α/1997) «Προσαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) στις διατάξεις του 
άρθρου 18 του Ν. 2231/1994», 
1.18. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
1.19. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου, 
1.20. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 
1.21. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης  του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013), 
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/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. 
περί συγκρότησης και ορισμού των μελών των Επιτροπών Προμηθειών και 
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α., 
4. Την αριθμ. πρωτ. 6236/3-6-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 
ΒΙΥΞ46ΨΧΞ5-ΧΥΛ), που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Οικονομικού με αριθμό: 454, 
5. Την αριθμ. 95/5-6-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών το έργο 
του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 
2014 του ΕΛ.Γ.Α., δηλαδή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., οι 
οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νομοθεσία και της επισκόπησης των τριμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 
ποσού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23%. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε 
εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών το έργο του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α., δηλαδή των 
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα 
με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και της 
επισκόπησης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης 
έτους 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ)., όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας. 
       Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ανωτέρω έλεγχο και επισκόπηση                                                  
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00 €) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
23%. 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 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 Δ.Σ. - 6ος  όροφος 

 
 
 13 - 10 - 2014 

 
 
Δευτέρα 

 
 
11 : 00 π.μ. 

 
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) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
     β) ενώσεις των ανωτέρω που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
     γ) συνεταιρισμοί, 
     δ) κοινοπραξίες (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 60/2007), 
που έχουν εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σε νομικά πρόσωπα και 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ 
όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
5.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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5.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄                       «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  
                                                            ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
                         
5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄                       «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» 
                                                         
5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄                       «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ » 
                                                                            
 
 
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. 210-7490523 FAX 210-
7490427, καθώς και στο δικτυακό τόπο www.elga.gr, 
7. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες       
«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και «Ηχώ των Δημοπρασιών», στις 25 και 26 
Σεπτεμβρίου 2014. 
8. Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) και στην ιστοσελίδα 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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                                                                           Ανήκει στη διακήρυξη 10833/2014 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 
το έργο του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής 
χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α., δηλαδή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 
ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και της επισκόπησης των τριμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014 σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
3. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών του έργου. 
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Παράρτημα Β «Αντικείμενο – 
Περιγραφή Έργου» της παρούσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 
πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00 €) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 
δώδεκα χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα (12.880,00 €) ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αναθέτουσα αρχή 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Διεύθυνση Αναθέτουσας: Λεωφ. Μεσογείων 45, 11526 - ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 2107490423-523 
FAX: 2107490427 
Ε-mail: a.merianou@elga.gr  
Πληροφορίες : Α.Μέριανου 
Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Παράρτημα Α: Γενικοί Όροι 
Διενέργειας Πρόχειρου  Διαγωνισμού, το Παράρτημα Β: Αντικείμενο – Περιγραφή 
Έργου, το Παράρτημα Γ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Σχέδιο σύμβασης και 
το Παράρτημα Δ΄: Προσχέδιο Σύμβασης. 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 157/20-12-
2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και το οποίο λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης. 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 
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εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από όλα τα μέλη της ένωσης. 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η παροχή 
υπηρεσιών στον ανάδοχο. 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα 
της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / 
υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 
σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της 
διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 
προκηρυσόμενης παροχής υπηρεσιών. 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες 
«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και «Ηχώ των Δημοπρασιών», στις 25 και 26 
Σεπτεμβρίου 2014. 
Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται και στην 
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) και στην ιστοσελίδα www.elga.gr 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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: 2107490523, Fax: 2107490427 και μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.elga.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 
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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 
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. 
5. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την 
ενημέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του 
ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει (νοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω αριθμ. Μηχ. 
Τηλεομοιοτυπίας, επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, 
Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account κ.τ.λ.) 
την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση 
τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2014 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λεωφ. 
Μεσογείων 45, 11526 - ΑΘΗΝΑ. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της Λεωφ. 
Μεσογείων 45, 11510 - ΑΘΗΝΑ στις 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ. 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει με τους όρους και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α)  ΄Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β)   Ενώσεις των ανωτέρω  που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ)   Συνεταιρισμοί, 
δ)   Κοινοπραξίες, (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 60/2007), 
που έχουν εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σε νομικά πρόσωπα και 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει μια ομάδα έργου με 
εμπειρία στην εκτέλεση ανάλογων έργων. Τα μέλη της ομάδας έργου θα διαθέτουν 
πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής και θα έχουν δεκαετή εμπειρία σε ελεγκτικές ή 
λογιστικές εργασίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 
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 της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
Οι προσφέροντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος του ζητούμενου 
έργου. 
 
                    ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Η αξιολόγηση και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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  
συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσό χιλίων 
εκατόν είκοσι ευρώ (1.120,00 €). 
 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. 
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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 
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 10 της παρούσας 
διακήρυξης . 
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο αρνηθεί να 
υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 
σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 17 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 ανάδοχο στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 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 14ο:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, καθαρογραμμένες και 
μονογραμμένες κατά φύλλο από το διαγωνιζόμενο. 
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα 
στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 
κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 
και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 
4. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς οι ενδείξεις: 
 η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 ο αριθμός της προκήρυξης 
 η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ΑΔΑ: ΩΔ0Γ46ΨΧΞ5-ΛΤΤ



 10 

 τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
5. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 
    α) φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα                     
    περιλαμβάνει: 
            Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού      
           του έργου χωρίς ΦΠΑ. 
            ΦΕΚ σύστασης και Καταστατικό της εταιρείας, αν ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αν ο προσφέρων είναι φυσικό 
πρόσωπο. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 

           i) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
           ii) θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής προσφοράς οι προσφέροντες  

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτ. (1) εδαφ. α΄ της παρ. 2 αρθ. 6 του Π.Δ. 118/07 και 
ότι είναι ενήμεροι όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 Κατάλογο υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στις 
οποίες πραγματοποίησαν ανάλογες εργασίες. 

     
    β) φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: 
          Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος. 
          Έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία του προσφέροντος και 
συγκεκριμένα την εκτέλεση τουλάχιστον πέντε (5) παρόμοιων έργων σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (συμβάσεις 
εκτέλεσης ανάλογων έργων και ισολογισμοί ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). 
         Ανάλυση από την οποία θα προκύπτει η σύνθεση της ομάδας και τα 
ειδικότερα καθήκοντα που αναλαμβάνει το κάθε μέλος. Αν μέλος της ομάδας έργου 
δεν ανήκει στο δυναμικό του προσφέροντα, θα προσκομισθούν υπεύθυνες δηλώσεις 
με τις οποίες ο συνεργάτης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού 
και δεσμεύεται για τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου για όλη τη διάρκεια του 
έργου. 
         Βιογραφικά της ομάδας έργου με έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα 
και την εμπειρία τους. 
         Συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας, που θα ακολουθήσει ο 
προσφέρων, των σταδίων της εργασίας του και των επιμέρους εργασιών στις οποίες 
θα προβεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 
          Από την προσφορά πρέπει να προκύπτει η κατανόηση του είδους και του 
μεγέθους του έργου εκ μέρους του προσφέροντος και σε περίπτωση που από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι ο προσφέρων δεν δύναται να 
υλοποιήσει με επάρκεια το έργο, η προσφορά απορρίπτεται. 
     
    γ) φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει την 
οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται: 
           -  η προσφερόμενη τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, 
           -  το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή, 
           -  η συνολική τιμή και 
           -  ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). 
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       Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για 
κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία η οποία 
αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική 
Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
         Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ 
προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
        Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 
        Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται. 
        Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 
Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την 
μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτήν διορθώσεις ή στοιχεία που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Προμηθειών. 
        Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε είτε εγγράφως, είτε με 
προφορική συνέντευξη συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει 
απαραίτητη. 
      Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου  που έχει προκηρυχθεί ή δεν 
πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
       Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, 
συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς. 
      Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
      Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας. 
                                          
                     ΑΡΘΡΟ 15ο:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
       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 7 της παρούσας, 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων 
τους αν αυτοί το επιθυμούν. 
      Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 
     Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει την 
αποσφράγιση της αντίστοιχης προσφοράς. 
      Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
      Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της 
Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη κατά φύλλο από όλα τα μέλη 
της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
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γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική 
αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος 
θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής κατά φύλλο. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν για τη σύγκριση 
των προσφορών. 
 

         ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α., 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται η προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
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 
άρθρα 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 του έργου. 
8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
9. Ο χρόνος παράδοσης του έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 80%     
της διαμέσου (median) του κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. 
Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση 
της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την αξιολόγηση από την 
αρμόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 
                           

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
     1. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 
να υπογράψει σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας: 
α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/07. 
     Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
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     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. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
εκτέλεση του έργου και ύστερα από την παραλαβή του. 
     Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης 
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται 
στον ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 
 β) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
       Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

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

 
3. 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 προμήθεια. 
     Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το έργο θα υλοποιηθεί από προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος, το οποίο θα 
απασχοληθεί στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45-
Αθήνα και σε τρία Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου του ισολογισμού και των οικονομικών 
καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. για τη χρήση του έτους 2014, σε κάθε περίπτωση δε θα 
υπερβεί τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
2. Ο έλεγχος των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. για το 1ο, 2ο και 
3ο τρίμηνο της χρήσης έτους 2014 θα ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Οι προαναφερόμενοι χρόνοι μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. να 
παρατείνονται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης του ελέγχου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται σοβαρό λόγο πριν την εκπνοή του συμβατικού χρόνου 
υποχρεούται να τον αναφέρει εγγράφως και να ζητήσει την παράταση. Σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τους σοβαρούς 
λόγους, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη τέτοιων λόγων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Λογιστηρίου του 
ΕΛ.Γ.Α., στις οδηγίες του οποίου οφείλει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. μετά 
από σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού 
ΕΛ.Γ.Α. 
2. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για το έργο του ελέγχου του ισολογισμού 
και των οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. για τη χρήση έτους 2014 θα γίνει 
εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή του εν λόγω έργου 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και ύστερα από την κατάθεση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας). 
3. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για το έργο του ελέγχου των τριμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014, θα γίνεται τμηματικά 
μετά την παραλαβή της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης κάθε τρίμηνης περιόδου 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και ύστερα από την κατάθεση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας). 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου και το έργο δεν 
παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου). 
2. Ο ανάδοχος 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 
του έργου. 
3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
4. Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου αναδόχου δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 
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5. Στον ανάδοχο 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 αναδόχου από 
τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος 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 26ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες 
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ 
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση 
τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα. 
2. Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά 
ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Αναδόχου της ως άνω υποχρέωσής 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 
της στο μέλλον. 
      Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
3. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου - υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου - υπηρεσίας. 
       Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 
της Ομάδας έργου- υπηρεσίας, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
       Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
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υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και 
τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 
       Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
       Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Αναδόχου, 
η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 
όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Αναδόχου, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
      Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος θα συντάξει το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισμού 
και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2014, ύστερα από σχετική 
πρόσκληση του ΕΛ.Γ.Α. 
4. Ανωτέρα βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται 
αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα 
τα οποία δεν αποδέχεται. 
6. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του Κανονισμού 
Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
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               Ανήκει στη διακήρυξη 10833/2014 
    

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
        Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ζημιών των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα. 
        Σύμφωνα με το  Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/88), όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010), μεταξύ των άλλων σκοπών  του ΕΛ.Γ.Α. είναι η 
ασφάλιση της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και του Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που προκαλούνται από 
καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους. 
          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ιδρυτικού Νόμου 1790/88, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 3877/2010 και ισχύει σήμερα και του άρθρου 18 του 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α., ο ετήσιος ισολογισμός του ΕΛ.Γ.Α. 
ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, η έκθεση των οποίων υποβάλλεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ο ετήσιος ισολογισμός του ΕΛ.Γ.Α. και η έκθεση των ορκωτών λογιστών 
αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. και δημοσιεύονται 
υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες, μία πρωινή και μία απογευματινή. 
        Ως γνωστό ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(ΔΕΚΟ)», όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3899/2010. 
       Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Επέκταση πεδίου εφαρμογής του Ν. 3429/2005) του Ν. 
3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) το οποίο αντικατέστησε και το άρθρο 19 ’’Εξαιρέσεις’’ 
του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), ο Οργανισμός ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να 
υποβάλει στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
(ΕΓΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ελεγμένες 
από ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της τρίμηνης 
περιόδου. 
       
Ι. Οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες θα ελεγχθούν είναι οι ακόλουθες: 
α) Η κατάσταση Ισολογισμού. 
β) Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
γ) Η κατάσταση του Λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης. 
δ) Ο πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων. 
ε) Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
 
Πρόσθετα, θα ελεγχθούν: 
Α) Η κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης. 
Β) Η κατάσταση Χρηματοοικονομικής επίδοσης. 
Γ) Η κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 
Δ) Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 
 
Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα διενεργηθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με στόχο την διακρίβωση του κατά πόσον οι 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια 
την οικονομική θέση του ΕΛ.Γ.Α. και τα αποτελέσματα των εργασιών της, σύμφωνα 
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με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς 
και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της χρήσεως, που θα 
λήξει στο τέλος της χρήσης του οικονομικού έτους (31-12-2014), σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΙΙ. Έλεγχος των οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς των: τριμήνου, εξαμήνου και εννιαμήνου έτους 2014. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα παραδοθεί στον ΕΛ.Γ.Α. για τη χρήση του 
έτους 2014: 
 Πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα του ελέγχου που ασκούν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις, 

 Έκθεση Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.  που 
θα αναφέρεται στα συμπεράσματα του ελέγχου, 

 Τριμηνιαία οικονομική έκθεση κάθε τρίμηνης περιόδου. 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α Είδος εργασίας Τιμή Προσφοράς (€) 
   

1 

Εργασίες ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  

του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2014 
 

 

2 

Εργασίες ελέγχου επισκόπησης των τριμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων  του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2014 
 

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 

ΦΠΑ ……%  
 

Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. 
 
 

 
 

                                                                                      …………………………… 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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           Ανήκει στη διακήρυξη  10833/2014 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Διεύθυνση 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, 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 το έργο……………….. 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. 

   (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ :  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Διεύθυνση 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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