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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 3/8/2017 

Α.Π. 14454 

 

 

 

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΣAMOYA (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ  ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Είδος διαγωνισμού: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο της  προμήθειας. 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών: Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60- ΤΚ  
10679 Αθήνα (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος 
όροφος).  

 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών: 

26/9/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 

Τόπος  και Χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού- αποσφράγιση 
προσφορών: 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία 
του ΔΣΑ –Ακαδημίας 60 ΤΚ 10679 (αίθουσα 
ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ  την   26η Σεπτεμβρίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13.30 

 Είδος σύμβασης - Αντικείμενο: Προμήθεια χαρτιού σαμουά (cream) για 

τo Νομικό Βήμα και τον κώδικα 
Νομικού Βήματος . 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς  
ΦΠΑ: 

Εκατόν έξη χιλιάδες (106.000) ευρώ  

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με  
ΦΠΑ 24%: 

  
Eκατόν  τριάντα  μια χιλιάδες τετρακόσια 
σαράντα  (131.440) ευρώ. 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Διάρκεια Σύμβασης Ένα (1) έτος 

Ποσότητα 122.000 kgr (122 ton) 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: τον κανονισμό 

προμηθειών του,  την  από 25/7/2017 απόφαση   του   Διοικητικού Συμβουλίου και τις 

ανάγκες της υπηρεσίας  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για   σύνολο της προμήθειας, ήτοι 

122.000 kgr (122 ton), χαρτιού σαμουά (cream) για τo Νομικό Βήμα και τον 

κώδικα Νομικού Βήματος για ένα έτος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Eκατόν  τριάντα  μια 

χιλιάδων τετρακοσίων  σαράντα  (131.440) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  

[προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ : εκατόν έξη χιλιάδες (106.000) ευρώ , πλέον ΦΠΑ (24 

%) Eκατόν  τριάντα  μια χιλιάδες τετρακόσια   σαράντα  (131.440) ευρώ ]. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 

την 26η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΔΣΑ,  οδός 

Ακαδημίας αρ. 60  - ΤΚ 10679 Αθήνα  (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).   
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Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο  http://www.dsa.gr. 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΣΑ- Ακαδημίας 60  (αίθουσα ΤΑΚΗ 

ΠΑΠΠΑ) την 26η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι: Οι Γενικοί Όροι της διακήρυξης και οι 

Ειδικοί Όροι με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Παράρτημα Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 Παράρτημα Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της  διακήρυξης και τα συνημμένα 

σε αυτή Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αυτής και τις διατάξεις του Κανονισμού 

Προμηθειών του ΔΣΑ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.                                                   

 

 

http://www.dsa.gr/
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                                            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1.  Είδος διαδικασίας – Νομικό καθεστώς 

 

Άρθρο 2. Αναθέτουσα Αρχή 

 

Άρθρο 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

Άρθρο 4. Προϋπολογισμός 

 

Άρθρο 5.  Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 

 

Άρθρο 6.  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Άρθρο 7.  Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

Άρθρο 8. Ισχύς προσφορών 

 

Άρθρο 9. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού   

 

Άρθρο 10. Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 

 

Άρθρο 11.  Δικαίωμα Συμμετοχής- Δικαιολογητικά 

          11.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

           11.2  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

           

 

Άρθρο 12.  Κατάρτιση- Υποβολή Προσφορών 

12.1  Τρόπος υποβολής προσφορών 

12.2 Περιεχόμενο προσφορών 

12.3  Περιεχόμενα Φακέλου - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

12.4 Περιεχόμενο Φακέλου Τεχνική Προσφορά 

12.5 Περιεχόμενο φακέλου Οικονομική  Προσφορά  

 

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών 

Άρθρο 14. Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Άρθρο 15. Εγγυήσεις 

Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές  
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Άρθρο 17. Τιμές προσφορών – Νόμισμα 

Άρθρο 18 Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού – Αποσφράγιση προσφορών 

Άρθρο19. Διαδικασία κατακύρωσης διαγωνισμού 

Άρθρο 20. Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού 

Άρθρο 21. Ενστάσεις 

Άρθρο 22. Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 23. Τρόπος πληρωμής  

Άρθρο 24. Κατάρτιση Σύμβασης – Κήρυξη προμηθευτή  έκπτωτου 

Άρθρο 25. Ειδικές υποχρεώσεις προμηθευτή 

Άρθρο 26. Λύση της σύμβασης- Καταγγελία 

Άρθρο 27. Χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

Άρθρο 28. Εφαρμοστέο δίκαιο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Παράρτημα Α. Τεχνικές προδιαγραφές  

Παράρτημα Β. Οικονομική προσφορά 

Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   

Παράρτημα Δ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1. Είδος διαδικασίας – Νομικό καθεστώς 

 
Με την παρούσα προκηρύσσεται Δημόσιος Ανοικτός  Διαγωνισμός σε ευρώ, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 122.000 kgr (122 ton), 

χαρτιού σαμουά (cream) για τo Νομικό Βήμα και τον κώδικα Νομικού 

Βήματος για ένα έτος  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,  

 

Ο ως άνω διαγωνισμός  θα διεξαχθεί σύμφωνα με  και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης  και με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του ΔΣΑ  που είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ  και  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 2. Αναθέτουσα Αρχή  

 

 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)  (Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 60 Αθήνα , Τ.Κ 

10679)  

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και με το αντικείμενο του διαγωνισμού δίδονται 

από τη Τμήμα Διαχείρισης Νοβ-Κνοβ,  τηλ. +30 210 3398203 και από το Τμήμα 

Προμηθειών, τηλ. 210 3398182,  e-mail  promithies@dsa.gr 

 

  

Άρθρο 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή  προμήθεια 122.000 kgr (122 ton), χαρτιού σαμουά (cream) 

για τo Νομικό Βήμα και τον κώδικα Νομικού Βήματος. Το  είδος, οι 

ποσότητες  και οι προδιαγραφές για το  ζητούμενο προς προμήθεια είδος, 

καθορίζονται  στο παράρτημα  Α , που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης.  

Το προσφερόμενο είδος  θα πρέπει να πληροί τους  όρους που ορίζονται  

στον διαγωνισμό και να είναι  άριστης ποιότητας, η οποία θα αξιολογηθεί 

με έλεγχο, που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια επιτροπή, κατά την 

παραλαβή του είδους.  
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Άρθρο 4. Προϋπολογισμός 

 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα μία 

χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (131.440€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

[προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ : εκατόν έξι χιλιάδες ευρώ (106.000 €), πλέον ΦΠΑ 

(24 %) είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (25.440 €). 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5.  Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης  

 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες « Δημοκρατία » και «Η 

εφημερίδα των Συντακτών» στις  4/8/2017. 

 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.dsa.gr στις 

3/8/2017. 

 

Άρθρο 6.  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία του  ΔΣΑ (Ακαδημίας  αρ. 60 Αθήνα - Τ.Κ 10679 

Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος)  

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

 

Άρθρο 7. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΣΑ - Ακαδημίας 60  Αθήνα (αίθουσα 

ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ) στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30. 

Άρθρο 8.  Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες  από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται εγγράφως υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από 

τον ΔΣΑ  πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 

εάν το Δ.Σ. του ΔΣΑ κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 

το συμφέρον του, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν 

http://www.dsa.gr/
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είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο 

του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

Άρθρο 9. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού   

 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία  του ΔΣΑ (Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών) και η παραλαβή της γίνεται είτε  αυτοπροσώπως,  είτε με  

ταχυμεταφορική (courier). 

 

Κατά την παραλαβή της Διακήρυξης οι παραλήπτες θα πρέπει να συμπληρώνουν 

σχετικό έντυπο  με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο αρμόδιου 

για την επικοινωνία), έτσι ώστε ο  ΔΣΑ να έχει στη διάθεσή  του  πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις  επ’ αυτής. Τυχόν παράλειψη 

ενδιαφερομένου να γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να αντιταχθεί 

κατά του ΔΣΑ. 

 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο ΔΣΑ 

δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 

Ο ΔΣΑ παρέχει επίσης από τον δικτυακό του τόπο http://www.dsa.gr, ελεύθερη, 

άμεση και πλήρη πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης ήδη από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Ο ΔΣΑ δεν  

αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβεια μεταφόρτωσης, 

αντιγραφής ή μεταφοράς του αρχείου ή/και των δεδομένων της Διακήρυξης και την 

ενδεχόμενη απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο ή το 

ηλεκτρονικό αρχείο 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  ΔΣΑ και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις  κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού 

με το αιτιολογικό της μη  πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 10. Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 21 παρ.2.1 περ. α, του κανονισμού 

προμηθειών του ΔΣΑ . O ΔΣΑ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά  σε  όλες 

τις διευκρινίσεις που θα του  ζητηθούν, εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο 

τρεις (3) ημέρες, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.  

 

 

Άρθρο 11.  Δικαίωμα Συμμετοχής- Δικαιολογητικά 

http://www.dsa.gr/


9 

 

 

 

11.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Επιχειρήσεις, Φυσικά ή Νομικά 

Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, καθώς και συνεταιρισμοί, που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κράτη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και τρίτες χώρες που συνδέονται με 

την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.    

Οι υποψήφιοι πρέπει να  πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο  

11.2  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  

 

 

11.2  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο  άρθρο 15   

Εγγυήσεις της παρούσας.   

 

Β. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην  οποία o/οι νόμιμος/οι 

εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. 

και ΙΚΕ οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

φυσικό πρόσωπο  θα  δηλώνει  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο: 

 

1. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43  του ΠΔ60/2007, ήτοι για :  

 

 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 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 



10 

 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

 

  Δεν έχει καταδικασθεί επίσης  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα  της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της απλής ή δόλιας χρεοκοπίας. 

 

2.  Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, σε διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 

φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι 

δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης σε λειτουργία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, (ή 

σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων   σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία). 

 

3.Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 

 

4.  Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη 

σύναψή της εντός  προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 

πρόσκληση του ΔΣΑ  τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης  τα οριζόμενα στην παρούσα. 

5.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο  Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

6. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

 

 7. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

  

 

Γ.  

1. Υπεύθυνη  δήλωση ότι η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση 

ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου του ΔΣΑ. 

Διευκρινίζεται ότι  δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των 

ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων . 

 

 

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.: 
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1. ΦΕΚ σύστασης, 

 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

 

4. Πρακτικό Δ.Σ ή διαχειριστή/ών περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 

οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

 

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

 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

 

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

 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

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

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 
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στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 

 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 

− να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου  

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για 

τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι του ΔΣΑ. 

 

 

 

 

 Άρθρο 12. Κατάρτιση- Υποβολή Προσφορών 

               

 12.1  Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε  

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στην  έδρα του ΔΣΑ. 

 

Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη, στην παρούσα Διακήρυξη, 

ημερομηνία και ώρα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται 

μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του  ΔΣΑ,  όπου γίνεται και  χρονοσήμανση. 

 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με  την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΔΣΑ 

μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται 

ανωτέρω. 

 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 

καθορισμένη ημερομηνία  και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

στην ΔΣΑ έγκαιρα. 
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O  ΔΣΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή 

για  το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.        

 

 

12.2 Περιεχόμενο προσφορών 

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί  να  συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία (1) μόνο 

προσφορά. Εφόσον ο υποψήφιος φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ατομικά 

προσφορά δεν δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης 

προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως 

απαράδεκτες.  

 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 

12.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο με τη 

σειρά που ζητούνται. 

 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 12.4. 

 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην 

παρ. 12.5. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των  Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

               «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

          ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΣAMOYA (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ  ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/9/2017 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην αποσφραγισθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου                     

 

 

Οι επιμέρους φάκελοι θα είναι επίσης σφραγισμένοι και θα φέρουν εξωτερικές 

ενδείξεις της  μορφής: 

        

                «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

                        ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΣAMOYA (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ  ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

» 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/9/2017 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κατά περίπτωση) 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 

στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία 

έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

νομίμως επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

 
Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίτυπα, ένα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ . Στο ένα και σε κάθε φύλλο του πρωτοτύπου, 
πρέπει να αναγράφεται,  επί ποινή αποκλεισμού  ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.  
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Το περιεχόμενο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ είναι επικρατέστερο από το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  σε 
περίπτωση ασυμφωνίας με το πρωτότυπο. Κάθε  φύλλο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα 
πρέπει να είναι  επί ποινή αποκλεισμού μονογραμμένο από τον προσφέροντα. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Οι Προσφορές πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένες, να έχουν συνεχή αρίθμηση, και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 

από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν.  

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων 

Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η 

αρμόδια Επιτροπή. 

 

 

 

12.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους της παρούσας: 

 

11.2.Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

 

15. Εγγυήσεις   

 

 

 

12.4 Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

 

Στην τεχνική προσφορά πρέπει ο διαγωνιζόμενος να αποδέχεται ρητώς επί πονή 

αποκλεισμού  τα  αναγραφόμενα στο   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α της  διακήρυξης και να 

δηλώνει την συμμόρφωση του  προσφερόμενου είδους  σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά δεν θα αναφέρει τιμές 

για τα προσφερόμενο είδος  επί ποινή αποκλεισμού. Η τεχνική προσφορά θα είναι 

υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα δηλώνει 
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υπεύθυνα επί ποινή απόρριψης στην τεχνική προσφορά ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους   είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 
 

 

 

12.5 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική  Προσφορά»  

 

Ο φάκελος «οικονομική προσφορά» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την 

υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος.  

Το περιεχόμενο του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα  περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού τον πίνακα  του Παραρτήματος Β της παρούσας, 

συμπληρωμένο με ευκρίνεια, ο οποίος θα περιέχει :  

 Ποσότητα για το ζητούμενο είδος 

 Την τιμή κιλού  χωρίς ΦΠΑ. 

 Συνολική αξία του είδους χωρίς ΦΠΑ.  

 Συνολική αξία του είδους με  ΦΠΑ.  

 

Στην οικονομική του προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον 

χρόνο της ισχύος της προσφοράς του, που θα είναι σύμφωνος με όσα 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του 
συμμετέχοντος έχει χρονική διάρκεια μικρότερη  της ζητούμενης από την 

διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης.  Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα 

αναγράφονται αριθμητικά και μόνο οι τιμές των γενικών συνόλων των 

ειδών με ή χωρίς ΦΠΑ θα αναγράφονται αριθμητικά και  ολογράφως. Σε 

περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η 

τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη  τιμή, απορρίπτονται. 

Σημειώνεται ότι στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση.  Ο αναλογούν Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον ΔΣΑ. Επίσης προσφορές που 

θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 

μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, ή προσφορές αόριστες, 



17 

 

ανεπίδεκτης εκτίμησης ή υπό αίρεση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

απορρίπτονται από το Δ.Σ.Α, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 13.  Αξιολόγηση προσφορών 

 
Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας  του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, για 

το σύνολο των ειδών. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον ανάδοχο  με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των αναδόχων  των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

 

 

Άρθρο 14.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης » 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τα  ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 

14.1 Οι Έλληνες πολίτες: 

(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

προσκόμισή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της απλής ή δόλιας 

χρεωκοπίας. 

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την προσκόμισή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξής τους σε πτώχευση. 

(γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την προσκόμισή του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του προσφέροντα Έλληνα πολίτη είναι στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ), εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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14.2. Οι αλλοδαποί πολίτες, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) έως 

και (δ) ή τα ισοδύναμα μ΄ αυτά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας τους από τις κατά περίπτωση αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές Αρχές. 

 

14.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(α) Τα ως άνω υπό στοιχεία  (β) έως και (γ) δικαιολογητικά της παρ. 14.1  του 

άρθρου αυτού. 

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την προσκόμισή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία, 

διαδικασία εξυγίανσης, ή  άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί αμφιβολίες ως 

προς τη φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία τους, καθώς επίσης ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξής τους σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις. 

(γ) Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρίες, για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο αυτών ή και τους τυχόν άλλους νομίμους εκπροσώπους των, εάν 

πρόκειται για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές  

Εταιρείες (ΙΚΕ)  ή προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) για τους διαχειριστές τους και 

εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς, για τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, 

το προβλεπόμενο στην περ. 14.1.περ. α)  του άρθρου αυτού απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή, προκειμένου για αλλοδαπές εταιρίες, άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας τους. 

 

14.4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

Ειδικά για τις ενώσεις προμηθευτών, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο ειδικά, με πιστοποίηση του γνησίου της 

υπογραφής όλων των εκπροσώπων των συμμετεχόντων. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης. 
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14.5 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 

τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 

Δ.Σ. του ΔΣΑ. 

   

 14.6. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου 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 ένορκη 

βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόμενο.  

 

14.7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

 
Σημείωση: Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων γίνονται αποδεκτά 

για τα παραπάνω αιτούμενα Ποινικά μητρώα και Πιστοποιητικά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων πρωτοτύπων πιστοποιητικών των 

ελληνικών δικαστικών και διοικητικών αρχών. Ομοίως γίνονται αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

 

Άρθρο 15.  Εγγυήσεις  

15. 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα 
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αυτό. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

15.2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό 

ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση του ΔΣΑ, προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να 

ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση.  

15.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν 

καταρχήν: 

(α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

(β) Τον εκδότη. 

(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται (ΔΣΑ). 

(δ) Τον αριθμό της εγγύησης. 

(ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

(στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

(ζ) Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΔΣΑ και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον εκδότη. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο του ΔΣΑ που θα του υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

15.4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
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(α) Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  θα εκδοθεί υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, με ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500) ευρώ. 

 (γ) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ. 15.3 του 

παρόντος άρθρου, και τα ακόλουθα: 

Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και την παρεχόμενη 

προμήθεια. 

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

(δ) Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 

προσφορά, είναι: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

(2) ο αριθμός  πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν 

να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση του ΔΣΑ προς τον προμηθευτή. 

15.5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

(α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  

(β) Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. 



22 

 

(γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ. 15.3 του 

άρθρου αυτού και τα ακόλουθα: 

Ι. Την ημερομηνία  της σχετικής σύμβασης και την παρεχόμενη προμήθεια. 

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης του έργου   

15.6. Η Εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον 

διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 

στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εφόσον δεν έχει 

ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων 

ή παραίτησης από αυτά. 

15.7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας  και ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

. 

15.8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

επιπροσθέτως και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της ένωσης, τα οποία σε κάθε περίπτωση ευθύνονται έναντι του ΔΣΑ και κάθε τρίτου 

αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. 

15.9 Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα 

που περιλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και Δ  

 

Άρθρο 16.  Εναλλακτικές προσφορές   

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καμία περίπτωση  να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

 

Άρθρο 17.  Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών που αφορούν στην προμήθεια του συνόλου των ειδών  θα 

εκφράζονται σε Ευρώ.  

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή κιλού   για το 

προσφερόμενο είδος. Το προσφερόμενο είδος  που  αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

Ο ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να 

τα παρέχουν. 

 

Άρθρο 18.  Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών 

 

18.1. Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας  Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού  

στα γραφεία του ΔΣΑ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

 

Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την ΕΔΔ όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό καθώς 

και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  
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Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται και τοποθετούνται 

σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια 

Επιτροπή και φυλάσσεται.  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος και ακολούθως 

προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές κριθούν 

αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ προς 

έγκριση. Μετά την έκδοση της σχετικής αποφάσεως του ΔΣ/ΔΣΑ και την 

γνωστοποίησή της σε όλους τους συμμετέχοντες καθορίζεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού η ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών 

προσφορών.  

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των  οικονομικών  προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  αποσφραγίζονται και 

μονογράφονται από τα μέλη της ΕΔΔ, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με 

απόφαση του Δ.Σ./ ΔΣΑ. 

Όσες προσφορές κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς 

τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές,  δεν αποσφραγίζονται  οι οικονομικές 

προσφορές,  αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι 

Προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή οι εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους. Για το σκοπό αυτό καλούνται από το αρμόδιο όργανο να 

παραστούν, με την τήρηση εύλογης κατά τις περιστάσεις προθεσμίας. 

Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές στους 

παρισταμένους.  

Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιμές που περιέχονται σε αυτές, 

καταχωρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σε 

κλειστή συνεδρίαση γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για το αποτέλεσμα της διαδικασίας του 

διαγωνισμού.  

 

18.2 Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια 

Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνεται  χωρίς απομάκρυνσή τους από το 

χώρο του ΔΣΑ. 
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Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος προμηθευτής  οφείλει να 

σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να 

ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

 

Άρθρο 19. Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο.  

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ο ΔΣΑ καλεί 

εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει 

τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της 

Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής 

του. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΣΑ καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης 

των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

 

Άρθρο 20 Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του ΔΣ/ΔΣΑ ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας  στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε 

αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον 

Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον ΔΣΑ. Ο  ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει 

ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

 

 



26 

 

Άρθρο 21. Ενστάσεις  

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν τις ενστάσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ. 

 
 

Άρθρο 22.   Ποινικές ρήτρες   

Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες 

παράδοσης του προμηθευόμενου είδους  με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: Εάν παρέλθουν οι 

συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης (όπως διαμορφώθηκαν από τις συμβατικές 

προθεσμίες και τις τυχόν μεταθέσεις χρονοδιαγράμματος και τις χορηγηθείσες 

παρατάσεις) και το είδος δεν παραδοθεί, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό  2% επί του 

συμβατικού τιμήματος.  

 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΔΣΑ. 

 
Αν ο προμηθευτής  καθυστερήσει την παράδοση της ποσότητας του είδους  πάνω 

από ένα μήνα ως προς τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, ο  ΔΣΑ,  έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο για το σύνολο της 

προμήθειας.  

 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 

στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣΑ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του προμηθευτή.  

 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι παραπάνω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  
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Άρθρο 23.Τρόπος πληρωμής   
 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται ανά μήνα, μετά την μετά από κάθε 

τμηματική παραλαβή του είδους  και την έκδοση του αντίστοιχου για το ποσό 

τιμολογίου. Ο προμηθευτής προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή του 

υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

Άρθρο 24. Κατάρτιση Σύμβασης – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 

την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που 

προβλέπονται στο αρθ. 15.3 και 15.5 της διακήρυξης και να ισχύει μέχρι της 

επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν 

προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος από το ΔΣΑ. 

Ακολούθως Ο ΔΣΑ, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη 

σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη προσφορά, 

εφόσον δεν του έχει επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής, και επαναλαμβάνει τη 

διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν 

προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή και την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, Ο ΔΣΑ μπορεί να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον 

επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες 

 

Άρθρο 25.  Ειδικές  Υποχρεώσεις προμηθευτή 

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο 

τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής.  
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Άρθρο 26.  Λύση της σύμβασης –Καταγγελία   

 
1) H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Προμηθευτής  κηρυχθεί σε 

κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.   

καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προμήθειας του 

είδους 

Ο προμηθευτής δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση, παρά  τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΔΣΑ.   

ο προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια  του ΔΣΑ    

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση  του επαγγέλματός του.  

 

2) Ο ΔΣΑ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτόν, 

χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση 

κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του.   

 

3) Ο ΔΣΑ  δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς τήρηση 

προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον προμηθευτή, εάν οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ο προμηθευτής τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό 

καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.  

 

4) Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο 

της εκ μέρους του  ΔΣΑ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο προμηθευτής  δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής του  ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, 

οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της 

ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο ΔΣΑ  γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

προμηθευτή ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  
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Άρθρο 27. Χρόνος και τόπος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους. 

 

Η παράδοση του  είδους θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΔΣΑ 

στην διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση κάθε 
φορά του μέρους της ποσότητας του είδους που θα χρειάζεται για την 
εκτύπωση θα γίνεται στην έδρα του τυπογραφείου εκτύπωσης  των 

περιοδικών που θα υποδεικνύεται από τον ΔΣΑ, παρουσία της επιτροπής 
παραλαβής που θα ορίσει ο ΔΣΑ. 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός πέντε ημερών από 
την ημερομηνία παραγγελίας της ποσότητας του είδους  από τον ΔΣΑ.  
Η παραγγελία της αιτούμενης κάθε φορά ποσότητας θα γίνεται από αρμόδιο 

υπάλληλο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία θα επιβεβαιώνεται 
εγγράφως με Fax ή επιστολή.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους του ΔΣΑ  που θα του υποδειχθούν κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η μεταφορά και η παράδοση της αιτούμενης κάθε φορά ποσότητας 

θα γίνεται με την φροντίδα και την ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα 
μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ο ΔΣΑ 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την μεταφορά του είδους.     
.     

 

 

 

Άρθρο 28  Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Ο προμηθευτής  και ο  ΔΣΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πίνακας           

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 

ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΒΑΡΟΣ 

ΑΝΑ Τ.Μ  

ΧΡΩΜΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Χαρτί σαμουά  70gr σαμουά 58 cm X 86 

cm 

115.000 kgr 
(115 ton) 

2. Χαρτί λευκό 70gr λευκό 58 cm X 86 

cm 

2.000 kgr (2 
ton) 

3. Χαρτί velvet 150gr velvet 70 cm X 100 

cm 

5.000 kgr (5 
ton) 

 

1. Τα ως άνω υπό προμήθεια είδη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 
ευρωπαϊκής προέλευσης,  κατασκευασμένο από 100%  wood Free χημικό 

πολτό και ο δείκτης υγρασίας τους να κυμαίνεται σε ποσοστό 
4,5%(απόκλιση 0,5%). Τα νερά (νεύρα) του χαρτιού θα είναι παράλληλα 

της μικρής διαστάσεως (short grain). Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει 
ότι τα υπό προμήθεια είδη διαθέτουν τα ως άνω χαρακτηριστικά και να 
παρέχουν εγγύηση ποιότητας για το παραδιδόμενο υλικό. 

2.Το υπό προμήθεια είδος επίσης να μην  παρουσιάζει ελαττώματα όπως: 

Σκόνη/ ίνες χαρτιού 

 Ενωμένα φύλλα 

Τσαλακωμένα/ σχισμένα φύλλα 

Οπές/ ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού 

 Ξένα υλικά (κόλλες κλπ) 

Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες 

Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα 

Οποιοδήποτε ελάττωμα όπως τα παραπάνω αποτελεί λόγο αντικατάστασης 
της παραδοθείσας ποσότητας χαρτιού με άλλο, κατά την κρίση της 

επιτροπής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας της κακής ποιότητας  του χαρτιού 
δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εκτύπωσή του ο ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με το κόστος ζημίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

Είδος Ποσότητα Τιμή κιλού  
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή κιλού  
με  ΦΠΑ 

Συνολική 
αξία του 

είδους με 
ΦΠΑ 

Χαρτί σαμουά 115.000 kgr 
(115 ton) 

   

Χαρτί λευκό 2.000 kgr (2 

ton) 

   

Χαρτί velvet 5.000 kgr (5 

ton) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

  
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ακαδημίας 60  Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης     

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

  

  

  

  

  

ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΗΗ   

ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ   

  

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή 

εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 

____________________________________ (__________€)1, υπέρ της 

________________________________.2 για τη συμμετοχή της στον 

διενεργούμενο διαγωνισμό της __.__.____3, ή της μετ΄ αυτήν νέας 

ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη προμηθευτή για 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΣAMOYA (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ  ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

 σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξή σας. 

                                                 
1  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου με ΦΠΑ 
2  Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης 

ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 
3  Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω 

διακήρυξη απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της 

εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και 

κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση 

κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό 

τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

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

της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας4. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει5 μέχρι την _________________ 

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

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα 

πιστωτικό ίδρυμα 

Με τιμή 
 

                                                 
4  Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 

συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  
5 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον) 1 μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται στη 

διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ακαδημίας 60,Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 

μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά 

στο διαγωνισμό της ….. με αντικείμενο την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΣAMOYA (CREAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ  

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

 σύμφωνα με την από …….. Διακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

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

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 


