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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ             ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                            Α.Δ.Α. :                    
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση : Οικονομικού  
Τμήμα : Προμηθειών 
Μεσογείων 45 - Τ.Θ 14103 
Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 090038188 
Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών 
Πληροφορίες : Β. Καζάκος 
Τηλ.: 210 74 90 422 
Fax : 210 74 90 427  
e-mail: hpref24@elga.gr 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
«Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας  του κτιρίου που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.» 

 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας 
υπόψη: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1.1Του Ν1790/88 (ΦΕΚ134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις »,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης 
της αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του  Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ,  
1.4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» , 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις”, 
1.7. 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» , 
1.8. 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»,  

  Αθήνα :26-07-2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 9957 
 
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ  AΠΟΔΕΚΤΩΝ  
            ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
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1.9. Του άρθρου 157 ‘’Εγγυήσεις’’ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
1.10. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/Α10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου», 
1.11. 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 (ΦΕΚ 
150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,  
1.12. 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 η εκτέλεση έργων», 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 9765/20-07-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ύψους, #4.300,00# ευρώ (Α.Δ.Α. 7ΗΧ646ΨΧΞ5-Υ0Δ ) που καταχωρήθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Οικονομικού με α/α 
437,  
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 9798/ 21-07-2016 απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με 
την οποία εγκρίθηκε η, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθεια υλικών καθαριότητας 
(χειροπετσέτες, χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο χεριών) για τις ανάγκες της 
Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., σας γνωρίζει ότι: 
  
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, προμήθεια υλικών καθαριότητας (χειροπετσέτες, χαρτί 
υγείας και κρεμοσάπουνο χεριών), μετά από την υποβολή σφραγισμένων 
προσφορών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους που επισυνάπτονται στην 
παρούσα πρόσκληση. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών   
(3.467,74) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό. 
 
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι 
προσφορές πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα 
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, 
μέχρι  την 03-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία 
διενέργειας διαγωνισμού): 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μεσογείων 45 
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 
 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270 
/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου»,και του Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 
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4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
 
5. Η προσφορά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.  
 
6. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
   
7. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν 
δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση 
έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή. 
 
8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση οι «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και ο Πίνακας Διανομής, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
9. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr) 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
 Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 

κα. Χρυσή Καπιτσιμάδη 
 Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 

κα.  Καλλιόπη Τσαπόγα                                    
 
                  
                                  Ο Πρόεδρος 
 
                    
             Θεοφάνης Κουρεμπές 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας 
(χειροπετσέτες, χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο χεριών), για τις ανάγκες της 
Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Χειροπετσέτες: Δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) τεμάχια, σε ρολά των 500 
γραμμαρίων από λευκασμένο χαρτί, σε συσκευασία των δώδεκα (12 ρολών). 
Χαρτί υγείας: Πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια χαρτί υγείας από λευκασμένο χαρτί 
χημικό λευκό, διπλό γκοφρέ των 100 γραμμαρίων, διπλών φύλλων μήκους 28 
μέτρων, σε συσκευασία των 40 ρολών χωρίς ατομικό περιτύλιγμα. 
Κρεμοσάπουνο: Τριακόσια (300) λίτρα κρεμοσάπουνο χεριών σε συσκευασία 4 
λίτρων. 
Όλα τα υπό προμήθεια προιόντα θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και 
πιστοποιημένα κατά ISO από αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το 
σύνολο των αιτούμενων ειδών. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος των αιτουμένων ειδών κάθε μέρους και εναλλακτικές 
προσφορές.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) 
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 
Μεσογείων 45 
115 26 ΑΘΗΝΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών   
(3.467,74) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών 
Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα 
και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  
Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 
Ο αριθμός της πρόσκλησης 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός 
τηλεφώνου, αριθμός FAX). 
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Η ένδειξη, προσφορά για την  προμήθεια υλικών καθαριότητας (χειροπετσέτες, 
χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο χεριών), για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης 
του ΕΛ.Γ.Α. 
 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, 
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από 
το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω 
διεύθυνση, μέχρι  την 03-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
 
1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία.  
 
2. Με την προσφορά  μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι 
προσφέροντες υποβάλουν:  
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
 Ότι  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, 
 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το 
ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο».  
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σε έντυπη 
μορφή και υπογεγραμμένη την οικονομική προσφορά τους. Η συμπλήρωση της 
οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του κάτωθι υποδείγματος. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ONOMA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: …………………………....... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………. 
 
 
Περιγραφή Ποσότητα     Τιμή 

Μονάδας 
AΝΑΛΟΓΩΝ 
     Φ.Π.Α. 

Σύνολο  
πλέον Φ.Π.Α. 

Χειροπετσέτες    2.700 
τεμάχια 

   

Χαρτί υγείας    5.000 
τεμάχια 

   

Κρεμοσάπουνο χεριών       300     
   λίτρα 

   

 
 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή 
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 

16PROC004853640 2016-07-27

ΑΔΑ: 6Ξ5Ξ46ΨΧΞ5-24Ρ



                                                                                                                 

 6

όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 
της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς 
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη. 
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν 
του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 
του συλλογικού οργάνου.                              
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται 
την απόρριψη της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο:  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  Τιμές  
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ 
τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια και παράδοση 
στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. - Μεσογείων 45, χωρίς τον 
Φ.Π.Α., θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς. Η στρογγυλοποίηση 
θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
                                       
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
 Ι.  Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) 
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία) 
 III. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) 
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 Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη 
σύγκριση των προσφορών. 
  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται: με παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Κατακύρωση 
1. Κριτήριο ανάθεσης  είναι  αυτό  της χαμηλότερης τιμής. 
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., 
ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και 
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή. 
3. Τον προμηθευτή  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  
α) τα προς προμήθεια υλικά, β) την τιμή, γ) τον τόπο παράδοσης των υλικών, δ) 
τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
4. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
5. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δε θα 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία ανάθεσης.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα 
και χωρίς άλλη επιβάρυνση του ΕΛ.Γ.Α. , να παραδώσει τα προς προμήθεια 
υλικά σε χώρους που θα του υποδεχθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. στο ακίνητο επί της  
οδού Μεσογείων 45 – Αθήνα, (κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.).  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Πληρωμή 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την υλοποίηση της προμήθειας και ύστερα 
από την παραλαβή του από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών του 
ΕΛ.Γ.Α. και 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Λοιποί όροι 
1. Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, 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. 

16PROC004853640 2016-07-27

ΑΔΑ: 6Ξ5Ξ46ΨΧΞ5-24Ρ



                                                                                                                 

 8

2. 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. 
3. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 4270/2014, του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου» και του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού 
ΕΛ.Γ.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
1. VEMAC   Δ.  ΒΕΚΡΗΣ 
    Αλέκου Παναγούλη 18 – Νέα  Ιωνία   
    Τ.Κ.  14231  , Αθήνα 
    ΤΗΛ:  210  2756289 
    FAX:  210  2717080 
 
 
2. A.C.E.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. 
    Παλαμηδίου  7Α  - Πειραιάς 
    Τ.Κ.  18545,   Αθήνα 
    ΤΗΛ.:  210  4212162 
    FAX:   210  4212147 
 
 
3. ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ  Α.Ε.  
    Θέση Λυκοτούμπανο - Κορωπί 
    Τ.Κ.  19400,  Αθήνα 
    ΤΗΛ:  210  6026161-3 
    FAX:  210  6026164 
 
 
4. ΝΕΟΚΛΗΣ ΗΕLLAS  Ε.Π.Ε.  
    Ισμήνης 10 - Δάφνη 
    Τ.Κ.  17235,  Αθήνα  
    ΤΗΛ:  210  9701478  
    FAX:  210  9764822 
 
 
5. ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ  
    Μιχαλακοπούλου 194 - Αθήνα 
    ΤΗΛ:  210  7775412,  7773387 
    FAX:  210  7780866 
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