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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΚ 106 79 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πληροφορίες : Σεραφίνα Μάρκου 

Τηλ. :210-3398182 

Fax:210-3398122 

Email: promithies@dsa.gr 

           

        Αθήνα , 13/03/2018 

        Αρ. Πρωτ.: 3961 

 

 

       Αρ. Διακήρυξης: 6/2018 

 

Επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» 

 

 

                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΣΑ, ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. 60 
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–ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ (ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2ος όροφος) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

21/03/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ. 60 ΤΚ 

10679  Αθήνα (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/03/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την 

κάλυψη των αναγκών του ΔΣΑ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα έτος  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) ευρώ)ευρώ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 
Δέκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα (10.044) 
ευρώ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του 

Δημοσίου κρατήσεις. 

 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) αφού έλαβε υπόψη του : α) τον Κανονισμό 

προμηθειών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  β) την από 22/2/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, και γ) τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας ειδών καθαριότητας. 

 

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή :  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δ/νση Ακαδημίας 60  ΤΚ 10679, Τηλ.:210-

3398182,  Fax:210-3398122 Email: promithies@dsa.gr Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) ευρώ)ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 24% 

ΦΠΑ και στο ποσό των δέκα χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (10.044) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%. 

 

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 21/3/ 2018 

ημέρα Τετάρτη Και ώρα 12, στα γραφεία του ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αρ. 60 , ΤΚ 10679  Αθήνα  

( Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό.  

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.  www.dsa.gr.  

 

mailto:promithies@dsa.gr
http://www.dsa.gr/
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5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

13/3/ 2018 ημέρα Τρίτη  

Ιστοσελίδα του ΔΣΑ www.dsa.gr.  

 

6.  ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες του ΔΣΑ για ένα έτος.  Τα είδη και οι ποσότητες για τα ζητούμενα 

προς προμήθεια είδη, καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β, που αποτελεί και 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι : 

ΠΑΡΑΡΤΗΑΜ Α :  Γενικοί όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Πίνακας ειδών και ποσοτήτων   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Πίνακας καταχώρησης οικονομικής προσφοράς.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί 

αναλύονται στα Παραρτήματα Α,Β και Γ αυτής και τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών 

του ΔΣΑ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ www.dsa.gr, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΣΑ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 

 

 

 

http://www.dsa.gr/
http://www.dsa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι : 

 Έλληνες πολίτες 

 Αλλοδαποί 

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

 Συνεταιρισμοί 

 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να  διαθέτει: . 

α. Αποδεικτικά στοιχεία για την συμβατότητα της δραστηριότητας του οικονομικού φορέα με 

το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, αποκλειόμενης πάσης φύσεως υπεργολαβίας . 

 

β. Παρουσίαση της Εταιρείας με έμφαση στη δυνατότητα διεκπεραίωσης των 

περιγραφόμενων υπηρεσιών και ενδεικτικό πελατολόγιο. 

 

γ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

στο συναφές με την παρούσα διακήρυξη πεδίο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σε ισχύ. 

 

1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν απαιτείται 



6 

 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στον κανονισμό προμηθειών του ΔΣΑ  , στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.  Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως 

πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" , 

να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση.  Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.   

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

 Η λέξη «Προσφορά» 

 Ο πλήρης τίτλος του αρμόδιου φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό : Δικηγορικός 

Σύλλογος Αθηνών 

 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική 

διεύθυνση)  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 

(1) ΕΤΟΣ» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/03/2018. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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2.2 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα : 

Α.  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και ειδικότερα: 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 , όπως 

εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , στην οποία : 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

απόφαση :  

 

Για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα :  

o συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕL 351 της 29.1.1998). 

o δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 ΕΕC195 Της 

25.6.1997.  

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

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τω  

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ  C 316 Της 27.11.1995. 
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o νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005. 

o  Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας , ψευδορκίας, δωροδοκίας, 

δόλιας χρεοκοπίας. 

o  Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας .  

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν τελούν :   1. Σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 2. Ή ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν τελούν :1. Σε αναγκαστική 

διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού, 2. Ή ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους είναι : 1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και 2. 

Φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
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υποχρεώσεις. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους 

(προσοχή : να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι 

το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε  

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την  

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς. 

 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 

ισχύει η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, όπου δηλώνεται ότι : 

 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής για αναβολή ή 

ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
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διαγωνισμού. 

 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

4.  Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 , όπως 

εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , στην οποία : 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

απόφαση :  

 

Για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα :  

o συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕL 351 της 29.1.1998). 

o δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 ΕΕC195 Της 

25.6.1997 . 

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

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τω  

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ  C 316 Της 27.11.1995. 

o νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
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χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005. 

o Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας , ψευδορκίας, δωροδοκίας, 

δόλιας χρεοκοπίας. 

o Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας .  

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν τελούν :   1. Σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 2. Ή ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν τελούν :1. Σε αναγκαστική 

διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

πτωχευτικού συμβιβασμού, 2. Ή ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους είναι : 1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και 2. 

Φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
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επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους 

(προσοχή : να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι 

το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε  

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την  

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς. 

 

6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 

ισχύει η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, όπου δηλώνεται ότι : 

 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής για αναβολή ή 

ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΑ Ή  ΦΥΣΙΚΑ 

 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων α. Έλληνες 

πολίτες και β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.  Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες 

κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις ΕΠΕ , ΟΕ και ΕΕ  και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του ΔΣ στις περιπτώσεις ΑΕ. 

2.  Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα : 

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

Εάν ο προσφέρων είναι ΑΕ πρέπει να προσκομίσει : 

Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ  στο οποίο 

δημοσιεύθηκε . 

Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης. 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι ΟΕ, ΕΕ πρέπει να προσκομίζει: 

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού .  Τα φυσικά πρόσωπα θα καταθέσου, 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 

τις μεταβολές του. 

 

 

Τα πιο πάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νομική κατάσταση του νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 

 

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους , τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους 

και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους , η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 

για τους ημεδαπούς.  Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  Η υποχρέωση αφορά 

όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω 

και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 

Διευκρινίζεται ότι :  

Το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και  

Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 
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αυτόν.  

 

 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προσφέροντα, 

που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 

των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, το μέρος της υπηρεσίας 

που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο 

εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 

ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

 

Β. "ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

2.3 Ο φάκελος τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», δεν θα αναφέρει τιμές για τα 

προσφερόμενα είδη επί ποινή αποκλεισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει υπεύθυνα 

επί ποινή απόρριψης στην τεχνική προσφορά ότι τα είδη που προσφέρει είναι καινούρια και 

αμεταχείριστα και ότι πληρούν τις προδιαγραφές του Πίνακα του Παραρτήματος. Β.  Επιπλέον 

τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι εγκεκριμένα από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους και τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από 

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

` 
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Γ. "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

2.4 Τοποθετείται (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα , η δε Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο , μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη.  Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού. 

 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα., με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη 

δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.   Εξαίρεση 

αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 

διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψήφιους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών του δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 

ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.  Σημειώνεται ότι, από τις 

διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   
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Ο προσφέρων , εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, ένδικο μέσον κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

Θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα καταχώρησης οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συμπληρωμένο με ευκρίνεια: 

 

 Την τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ.  

 

 Την συνολική αξία κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ  

 

 Την συνολική αξία κάθε είδους με ΦΠΑ  

 

 Το γενικό σύνολο όλων των ειδών χωρίς ΦΠΑ  

 

 Το γενικό σύνολο όλων των ειδών 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 προσφοράς, ούτε σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Όλες οι συνολικές 

τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε 

περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει 

αναγραφεί ολογράφως.  Η αναγραφή σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία , εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.  Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε , προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται. 

 

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

θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο της και σε περίπτωση υποβολής 

κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφαση κατακύρωσης.  Για το σκοπό αυτό θα 

ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς.  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 

κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές , η προσφορά θα απορρίπτεται.    

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μια από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών  

 Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

 3.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Εάν 

προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ΔΣΑ θα απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών 
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, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος 

της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον 

κανονισμό προμηθειών του ΔΣΑ. 

4.2 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας τους διαγωνισμού με το αιτιολογικό τη μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

5.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21/3/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13. 

Από ορισθείσα προς τούτο επιτροπή και θα αξιολογηθούν ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής , ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

5.1.1. Αξιολόγηση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που 

έχουν υποβληθεί. 

5.1.2. Τεχνική - Οικονομική αξιολόγηση 
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Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας , η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών , για όσες προσφορές πληρούν τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης 

αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες 

με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών θα διαβιβάσει στο ΔΣ του ΔΣΑ το πρακτικό τεχνικοοικονομικής 

αξιολόγησης, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους 

υποψηφίους Αναδόχους η απόφασή της. 

5.2 Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών.  

5.3 Εάν για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι αυτές από τον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας. 

5.4 Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών χωρίς απομάκρυνσή τους από το 

χώρο της Αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

6.1 Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 Την ανάθεση προμήθειας  

 Την ποσότητα 

 Την τιμή  
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 Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία 

 Την απόφαση της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο 

σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη  

 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

6.2 Ο προσφέροντας, στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση υπηρεσίας, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

6.3 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και είναι τα εξής : 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 

σχετικό με την άρνηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με 

αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της : 1. Συμμετοχής σε εγκληματική 

οργάνωση 2. δωροδοκία 3. απάτη 4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν 

υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου αφορά τόσο για ημεδαπά και 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα , τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών , 
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αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε.  , τον 

Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.  

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής ) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου /Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του ή αντίστοιχη βεβαίωση, από όπου να 

προκύπτει η συνάφεια με την προκηρυσσόμενη προμήθεια.  

6.4 Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης . 

      6.5 Ο ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα της προσαύξησης των προς προμήθεια ειδών μέχρι   

ποσοστού 30% κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με τους ίδιους οικονομικούς όρους. 

 

7. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

7.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη Σύμβαση.  Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης, ούτε 

καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής : 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

 Τα συμβαλλόμενα μέρη  

 Την ανάθεση προμήθειας  

 Την τιμή 

 Τον τόπο , τρόπο και χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές  
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 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες  

 Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

 Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών.  Για θέμα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση 

κατακύρωσης και η προσφορά του Αναδόχου. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 

όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης . 

7.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

της διακήρυξης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και το αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

7.3 Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά δώδεκα (12) μήνες με 

δικαίωμα του Δικηγορικού  Συλλόγου   Αθηνών να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) 



24 

 

μήνες αυτοδίκαια.  Παράταση πέραν αυτής των τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να 

ισχύσει με απόφαση του Δ. Σ του ΔΣΑ  και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

7.4 Τροποποίηση των όρων της σύμβαση γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΔΣΑ. 

 

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 

του, μπορεί να προτείνει: 

 Τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

 Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

 Τη ματαίωση του διαγωνισμού . 

 

9.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον 

αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός 

μηνός, μετά την προσκόμιση τιμολογίου και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, αφού 

προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που ενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

 

10.ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση, τα 

περιγραφόμενα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης (Παράρτημα Β)  και 

της προσφοράς του αναδόχου. 

 

11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΔΣΑ στην διάρκεια 

ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται στα κεντρικά 

γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60 Αθήνα ) και από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους που θα υποδείξει εγγράφως ο ΔΣΑ στον ανάδοχο. 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός πέντε ημερών από την 

ημερομηνία παραγγελίας των ειδών από τον ΔΣΑ. 

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως με FAX  ή με  e-mail. 

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 

όλων των ειδών θα γίνεται με την φροντίδα και την ευθύνη του προμηθευτή.  Τα έξοδα 

μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή.  Ο Δ.Σ.Α. απαλλάσσεται από 

κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά 

την μεταφορά των ειδών. 
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13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει 

την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ 

του ΔΣΑ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΔΣΑ δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο 

ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ή αντίστοιχα για την ίδια 

περίπτωση να καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του πέραν των χρονικών 

περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.  

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την προμήθεια μέσα 

στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στην παρούσα. 

Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του  έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποία ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται 

δεκτή. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ. Του ΔΣΑ  ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και αξιολόγησης , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό 

Προμηθειών του ΔΣΑ. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΔΣΑ  , ο οποίος (ΔΣΑ) 

διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, 

είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της προμήθειας του αναδόχου 

ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και 

της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο ΔΣΑ ύστερα από 

πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, δικαιούται να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΔΣΑ. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Δ.Σ.Α. 
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Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ του Δ.Σ.Α. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 

υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία 

επιβλήθηκε η έκπτωση.  Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δ.Σ.Α.. 

 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ( ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει από αυτήν) μεταξύ του ΔΣΑ και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά την 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή την εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται 

κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της , από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική 

αίτηση.  Το ΔΣ αποφασίζει οριστικά εντός ευλόγου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του , η 

οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής.  Εάν το ΔΣ 

του ΔΣΑ δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 

υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του ΔΣ, τότε οποιοδήποτε από τα 

μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση υπηρεσιών ή θα σχετίζεται με 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο , θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 

καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. 

 

15. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από τα γραφεία του ΔΣΑ (οδός 

Ακαδημίας αρ. 60, ΤΚ 10679, Αθήνα), μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που 

παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στον ΔΣΑ προκειμένου να λάβουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με e-mail: promithies@dsa.gr συμπληρωματικές 
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πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δεν 

μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

οποιουδήποτε υπαλλήλου του ΔΣΑ σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού. 

 

16. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη , ισχύουν οι διατάξεις , όπως έχουν 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, του Κανονισμού Προμηθειών του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν 

μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

         ΜΕΤΡΗΣΗΣ   
         

1. Χαρτί υγείας :     Συσκευασία 40 90 συσκευασίες 
 Απορροφητικά από 100% λευκασμένο ρολών.   

 πολτό, (με Β0 απόκλιση +/ - 10%),    

 διπλά φύλλα , γκοφρέ ή λείο. των 120    

 gr το κάθε ρολό. με απόκλιση (+/ -)    

 10% Συσκευασία σε πλαστικό    

 περίβλημα των 40 ρολών.      
        

2. Χαρτί κουζίνας:    Συσκευασία 12 96 συσκευασίες 

 Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, 425 gr τεμαχίων   

 /ανά ρολό, ενισχυμένο, με διάτρηση,    

 από λευκασμένο χημικό πολτό, με    

 μεγάλη απορροφητικότητα, που δεν θα    

 αφήνει χνούδι και θα είναι ανθεκτικό    

 για πολλές χρήσεις. Βάρος ρολού 425    

 gr  με απόκλιση (+/-) 3% Μήκος    

 ρολού 48 μέτρα με απόκλιση (+/-) 3%    
     

3. Χαρτομάντηλα: κουτί 150 διπλών Συσκευασία 15 24 συσκευασίες 

 φύλλων       τεμαχίων   

 Από 100% χαρτομάζα, διάσταση    

 φύλλου 21Χ21.        
     

4. Χειροπετσέτες:κουτί 200 φύλλα Συσκευασία 20 40 συσκευασίες 

         τεμαχίων   

 Χειροπετσέτες λευκές ζικ- ζακ. Θα    
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 πρέπει να είναι μαλακές και     

 απορροφητικές μονόφυλλες από    

 καθαρή χαρτομάζα διαστάσεις φύλλου    

 περίπου 23X25 εκ       

 Βάρος χαρτιού  40 γρ.  Έκαστη    

 συσκευασία 20Χ200 φύλλα.     
      

5. Χλωρίνες φιάλη 2 L   Συσκευασία 2 λίτρων 60 φιάλες 

 Λευκαντικό και απολυμαντικό    

 διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6    

 κ β σε ενεργό χλώριο, να έχει το    

 δυνατόν ευχάριστη και διακριτική    

 οσμή , σε συσκευασία των 2 L και να    

 αναγράφεται  η  ημερομηνία    

 παραγωγής και λήξης Επίσης η    

 συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με    
            

 οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης    

 και αριθ. αδείας.       
    

6. Κρεμοσάπουνο φιάλη 4 λίτρων Συσκευασία 4 λίτρων 58 φιάλες 

 Παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο    

 από συστατικό sodium Να φέρει     

 σήμανση CE. Να περιέχει chloride,    

 Θεϊκό άλας νατρίου, γλυκόλη     

 distearate, cocoamide DEA, DM     

 hydrentom, άρωμα, κιτρικό οξύ.     

 Συσκευασία 4 λίτρων      
       

7. Υγρό γενικού καθαρισμού για Συσκευασία 4 λίτρων 22 φιάλες 

 φιάλη 4 λίτρων.       

 Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά    

 λιγότερο από 5%, και φωσφορικά    

 άλατα 5% μέχρι 15% . Κατάλληλο για    

 επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό,     

 ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου,     

 μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην     

 χρειάζεται ξέβγαλμα. Διαλυτότητα    

 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία 4    

 λίτρων . Η συσκευασία να διαθέτει    

 πινακίδα οδηγίες χρήσης καθώς και    

 οδηγίες προφύλαξης και άδεια     

 κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα    

 με την κείμενη νομοθεσία     
    

8. Υγρό καθαρισμού για τζάμια 500 Συσκευασία 500 ML 24 φιάλες 

 ML         
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 Nα περιέχει επιφανειοδραστικό 0,3%    

 0,5% Να περιέχει οργανικό διαλύτη (    

 εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη,    

 min 6%. Ειδική σύνθεση γα να βοήθα    

 τον καθορισμό και να μην αφήνει    

 θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το    

 στέγνωμα.  Να δίνονται οδηγίες    

 χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να    

 διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml    

 Να φέρει σήμανση CE.      
     

9. Γάντια μιας χρήσεως κουτί 100 Συσκευασία 100 24 Κουτιά 

 τεμαχίων.     τεμαχίων   

 Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση    

 χημικών ουσιών ή και    

 μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά:    

 Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή    

 από νιτρίλιο Δεν έχουν σημασία οι    
          

 μηχανικές αντοχές Να διατίθενται σε   

 συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να   

 φέρει σήμανση CE      
    

10. Σκόνη τύπου Rolli: κουτί 400 γρ Συσκευασία 400 gr 12 Κουτιά 

 Καθαριστικό σε μορφή σκόνης   

 που να διαλύεται εύκολα και να    

 μην προκαλεί φθορές στις   

 επιφάνειες. Να αναγράφονται οι   

 οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.   
       

11. Σκούπες με βούρτσα βιδωτή  8 τεμάχια 

 μέτριας    σκληρότητας   

 (ανταλλακτικό):       

 Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να   

 μην μαδάει και να σκουπίζει   

 ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.   

 Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να   

 εφαρμόζουν απόλυτα  με το   

 κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί.    
        

12. Σφουγγαρίστρες:      8 τεμάχια 

 Σφουγγαρίστρες 250 γρ , από φυσικά   

 και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα   

 αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να   

 μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης   

 της με μεγάλη απορροφητικότητα θα   
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 πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το   

 αντίστοιχο κοντάρι μήκους 1,30 μετρά   
      

13. Καθαριστικό Υγρό λεκάνης WC Φιάλη 0,5 litra 6 Φιάλες 

 (Παπί ):         

 Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ   

 σε συσκευασία 750 ml. Να έχει   

 έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και . .Α.   

 σύμφωνα με το κανονισμό   

 1907/2006/ΕΕ.       
      

14. Σάκοι απορριμμάτων μαύρου  100 κιλά 

 χρώματος:  Μεγάλης αντοχής   

 διαστάσεων: 80Χ110εκ     
      

15. 

Σάκοι 
απορριμμ
άτων μαύρου χρώματος:  100 κιλά 

 Μεγάλης αντοχής διαστάσεων:   

 60×80 εκ         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
 ΕΙΔΟΥΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 
 

      ΧΩΡΙΣ  

      ΦΠΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕ  

       
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ  

         

1. Χαρτί υγείας Συσκευασία 90      

   
40 
τεμαχίων συσκευασίες     

         

2. Χαρτί κουζίνας Συσκευασία 96      

   
12 
τεμαχίων συσκευασίες     

        

3. Χαρτομάντηλα Συσκευασία 24συσκευασίες     

 κουτί 150 
15 
τεμαχίων       

 φύλλων         

         

4. Χειροπετσέτες Συσκευασία 40      

 κουτί 200 φύλλα 
20 
τεμαχίων συσκευασίες     

         

5. Χλωρίνες φιάλη 
Συσκευασία 
2 60 φιάλες     

 2 L  λίτρων       

         

6. Κρεμοσάπουνο 
Συσκευασία 
4 58 φιάλες     

 φιάλη 4 L  λίτρων       

          

7. Υγρό  
Συσκευασία 
4 22 φιάλες     

 καθαρισμού για λίτρων       

 δάπεδο φιάλη 4 L        

          

8. Υγρό  Συσκευασία 24 φιάλες     
 καθαρισμού για 500 ML       



33 

 

 τζάμια 500 ML        

          

9. Γάντια μιας Συσκευασία 24 Κουτιά     

 χρήσεως κουτί 
100 
τεμαχίων       

 100 τεμαχ.         

          

10. Σκόνη τύπου Συσκευασία 12 Κουτιά    
 Rolli κουτί 400 400 gr      

 γρ        

         

11. Σκούπες με   8 τεμάχια    

 βούρτσα βιδωτή       

 μέτριας        

 σκληρότητας       

 (ανταλλακτικό):       

        

12. Σφουγγαρίστρες   8 τεμάχια    
        

13. Υγρό Παπί WC Φιάλη 0,5 6 Φιάλες    

   litra      
        

14. Σακούλες μαύρες   100 κιλά    

 80 Χ110εκ        
        

15. Σακούλες μαύρες   100 κιλά    

 60×80 εκ        
         

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ …./2018  ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ 

 

 

Μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της εταιρείας  

"……………………………………………………….", για την ανάθεση προμήθειας 

"……………………………………………………….", συμβατικού τιμήματος 

…………………………………………………………ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στην Αθήνα σήμερα την ……  ………………….. του έτους…………………., οι πιο κάτω 

συμβαλλόμενοι: 

Αφενός  

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών , 

που εδρεύει στην Αθήνα , Ακαδημίας 60  Τ.Κ. 106 79, ΑΦΜ 090011035 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών 

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο αυτού κ. 

Δημήτρη Βερβεσό , ως κατά το Νόμο εκπρόσωπό του και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως η "Αναθέτουσα Αρχή" 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………. Και το διακριτικό τίτλο …………………… 

που εδρεύει στην …………………………….. τηλ ………………………………….. email ………………………… , 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………… , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ……………………….. 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον / την …………………………………………………………………και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως "ο Ανάδοχος",  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την με αρ. Διακ.  ……./2018 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υλικά 

καθαριότητας, της αναθέτουσας Αρχής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .  

 Την υπ. αριθ…………… ………………… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης 

διακήρυξης στον Ανάδοχο και την αρ. πρωτ. …………………………… απόφαση του Δ.Σ. 
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του ΔΣΑ  ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης στ (α/α) στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Διοικητική εντολή : Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του έργου στον 

Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 

οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης , συμπεριλαμβανομένων 

των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Έργο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ", όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης : Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα : Η ημερολογιακή ημέρα 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών 

εργασιών (τμηματική - οριστική). 

Παραδοτέα:  Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες , που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία.  Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της 

πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
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Σύμβαση:  Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα 

μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή 

συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη:  Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου , καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

 Τη διακήρυξη,  

 Τη σύμβαση, 

 Την προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα  : Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι 

της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση για την 

Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η 

προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε 

συνδυασμό με τους όρους της αρ. Διακ. …../2018 και την υπ' αριθ. …… ……… ……….. 

απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ένα (1) έτος , ήτοι από την ………………………….. 

έως τις ……………………………………………., με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης κατόπιν 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. και με τους αυτούς όρους και 

προϋποθέσεις. 
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Άρθρο 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2. Ο Δ.Σ.Α. δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, 

στην οποία ο ανάδοχος καθυστερεί , χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα 

αναφέρονται καθ θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

3. Υποχρεώσεις αναδόχου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε 

την προμήθεια μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

σύμφωνα  με όσα προβλέπονται στα άρθρα της διακήρυξης. 

5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη  της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας 

ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή. 

6.  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που του επιβάλλονται. 

7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του 

Δ.Σ.Α..  

8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του 

αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους 

της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών 

του , ο Δ.Σ.Α. ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται  να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.  
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9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 5 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από τον Δ.Σ.Α. στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

………………………………………….ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%   …………………………………ευρώ, ήτοι 

συνολικά …………………………….ευρώ . Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίηση πριν την κατάθεση της προσφοράς του.  Στο τίμημα περιλαμβάνονται 

όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την 

εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση του Δ.Σ.Α. 

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και ακόλουθες πληρωμές από τον 

αγοραστής προς τον ανάδοχο θα είναι σε ευρώ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της εκτελεσθείσας προμήθειας από τον Δ.Σ.Α. , μετά την παραλαβή 

του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του Δ.Σ.Α. .  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Ο Δ.Σ.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

Άρθρο 6 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων , στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. 
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Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς τον Δ.Σ.Α. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της 

ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  Ο Δ.Σ.Α. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω  ημερών στο 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά ,με την πάροδο της προθεσμίας άπρακτης, 

τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 7  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη 

γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

 

Άρθρο 8  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό 

της , γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

Άρθρο 9  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δ.Σ.Α. , η με αρ. διακ………./…….. του σχετικού 

διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του αναδόχου 

αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη.  Σε περίπτωση 

ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

Α)Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

Β) ο Κανονισμός Προμηθειών του Δ.Σ.Α. 
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Γ) η παρούσα Σύμβαση 

Δ) η Προσφορά του αναδόχου. 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί ύπ' όψη για 

την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη 

παρούσα σύμβαση. 

 

Άρθρο 10 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και ο Δ.Σ.Α. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.   

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

δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 

Η παρούσα αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε , 

υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων , το 

δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

 

Αθήνα ……/…./……… 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ τον Δ.Σ.Α.      Για τον Ανάδοχο 

 

 


