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1.- Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡOMEIA ΑΕ (ΕΛΤΑ)  προκηρύσσουν την διενέργεια  του 0915 
πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  για την επιλογή 
αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της ∆ιαλογής (Χειρωνακτικής Ταξινόµησης και 
∆ιαχείρισης Ταχυδροµικών Αποστολών Κέντρων ∆ιαλογής - ∆ιαµετακόµισης), όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές.   
 
 
2.  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός 
Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207), στις ………. ηµέρα ……. και ώρα ……. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει µέχρι την παραπάνω ορισθείσα 
ηµεροµηνία και ώρα  να καταθέσουν έγγραφες προσφορές.  Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία 
και ώρα η αρµόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών. 
 
3.   Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:  
 

• Τις διατάξεις του  Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ  (ΦΕΚ 1100/Β/22-8-01)  
• Τους Γενικούς όρους και τους  Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 
• Τις  απαιτήσεις του  έργου που επισυνάπτονται   

 
4.  ∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό έχουν: 
 
∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό έχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν 
4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α «Κοινωνικοί Οικονοµία και οικονοµικοί Επιχειρηµατικότητα και λοιπές 
διατάξεις»: 

• Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  
• Κοινοπραξίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

 
Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συµπράξεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται 
να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη 
ορισµένης µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συµβάσεως. 
 
Η Κοινοπραξία ή η σύµπραξη  υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα µέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της  υπηρεσίας, που 
αντιστοιχεί  στον καθένα στο  σύνολο της προσφοράς. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της κοινοπραξίας ή της σύµπραξης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι  πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της  
κοινοπραξίας ή της σύµπραξης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας  
ή της σύµπραξης κατά το 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 το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής  µε την ίδια τιµή και όρους. 
 
Για λόγους εµπιστευτικότητας των δεδοµένων της αναθέτουσας αρχής, δεν 
επιτρέπεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό επιχειρήσεων που ασκούν 
ανταγωνιστική προς την αναθέτουσα αρχή δραστηριότητα. 
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Ειδικός όρος αποκλεισµού 
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Για το λόγο αυτό υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν 
απασχολεί ή εκµεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.  
 
5.-  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους ειδικούς 
όρους τη παρούσας 
 
5.1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι συµµετέχοντες λειτουργούν νόµιµα.  
  
5.2. 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 κατά την  ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 5.3.  Υπεύθυνη ∆ήλωση (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)  του συµµετέχοντα. 
 

• Που θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

• Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
της   οποίας έλαβε γνώση. 

• Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από ∆ηµόσια Φορέα, λόγω µη εκπλήρωσης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

• Ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση 
και ότι εφόσον τους ζητηθεί , θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς 
απόδειξη των ανωτέρω. 

• Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λπ.) που 
κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

• Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους  της παρούσας διακήρυξης.  
 
Οι Κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες καταθέτουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν µε την προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά σε 
κατάσταση.  
 
6.- Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 
 
7.- Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στο Ελληνικό τύπο βαρύνουν τα ΕΛΤΑ. 
 
8.- Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  παραλαµβάνουν  το  τεύχος της διακήρυξης από τη 
∆/νση Προµηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522-396) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρα από 09.00 -
15.00. 
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 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1.- Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα, 
υπογεγραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στο ένα εκ των αντιτύπων θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά  η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και στο άλλο θα αναγράφεται η λέξη 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των αντιτύπων µεταξύ τους, θα επικρατεί το 
πρωτότυπο κείµενο.  

 
1.2.- Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
συµµετέχοντες για εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
 
    1.3.- Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εµφανή: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ " µε κεφαλαία γράµµατα. 
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
• Ο αριθµός της διακήρυξης 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
• Το αντικείµενο του διαγωνισµού  
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
    1.4.- Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία.  
 
1.5.- Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. 
 
1.6.- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής των     
ΕΛΤΑ την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης. 
 
1.7.-  Επισηµαίνεται ότι : 

• Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. 
  Σε περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι 

προσφορές (κύριες και εναλλακτικές) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή, είτε ενώπιων 
της, είτε εγγράφως. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους των ΕΛΤΑ. 
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3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης,  χωρίς το ΦΠΑ . 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 
που ζητάει η διακήρυξη.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο  28 του Κανονισµού  Παροχής 
Υπηρεσιών του ΕΛΤΑ. 
Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα 
 
4.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς 
ΦΠΑ. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει επί ένα (1) έτος µετά τη λήξη 
ισχύος της σύµβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του  Κανονισµού  Παροχής Υπηρεσιών 
ΕΛΤΑ.  
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει, υπέρ των ΕΛΤΑ το ποσό της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 
Τα ΕΛΤΑ εκτός του ποσού της ποινής που καταπίπτει, δικαιούνται να αξιώσουν σωρευτικά και 
την ανόρθωση κάθε ζηµίας τους, κατά τις διατάξεις της κείµενης Ελληνικής νοµοθεσίας 
 
5.-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 των επισυναπτόµενων τεχνικών προδιαγραφών του έργου. 

 
Η προϋπολογισµένη δαπάνη για το χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός θα ανέλθει στο ποσό 
των 98.900 ΕΥΡΩ . 
 
Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωµα αζηµίως να διακόψει τη σύµβαση πριν τη λήξη της σε 
περίπτωση που εκλείψει η ανάγκη υποστήριξης, καθώς και για οποιοδήποτε λόγο κρίνει 
εύλογο και επιβεβληµένο. Προϋπόθεση εγκυρότητας της διακοπής της σύµβασης είναι η 
έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου δέκα πέντε (15) µέρες πριν τη διακοπή. 
 
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω 
συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο 
ποσό. 

 
6.  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕURO και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Οι 
προσφορές πρέπει να αναφέρουν, µε ποινή αποκλεισµού: 
 

• Τη τιµή,  που προσφέρει ο συµµετέχων για το σύνολο του έργου  
 

• Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται η προς παροχή υπηρεσία. 
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Συµµετοχή που δεν καλύπτει το σύνολο του έργου, αλλά µέρος αυτού  
απορρίπτεται. 
 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ. ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ  σε ξένο 
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την 
διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση των ΕΛΤΑ, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και 

ενδεικτικά: 

• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Σύµβασης που θα 

υπογραφεί. 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, 

συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε 

φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, 

κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών 
προσώπων ή άλλων οργανισµών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόµο, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
Τα ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνονται ούτε αναλαµβάνουν καµία υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο υλοποιηθεί από αυτούς. 
 
Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση του κανονικού η µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 
Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι 
δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να µεταβάλλουν  την τιµή 
της προσφοράς. 
 
7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη: 
� Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
� Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µ’ αυτές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή της αγοράς για όµοια ή παρεµφερή εργασία. 
� Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
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Η κατακύρωση τελικά θα γίνει στον συµµετέχοντα µε την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο 
του έργου, εκ των συµµετεχόντων που οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση 
τις απαιτήσεις και του όρους της διακήρυξης. 
 
Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοδύναµες ή ισότιµες προσφορές, η επιλογή θα γίνεται µε 
κλήρωση.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, να ακυρώσει, να αναβάλει, να 
µαταιώσει ή να µην κατακυρώσει τον παρόντα ∆ιαγωνισµό σε κανένα διαγωνιζόµενο, χωρίς 
εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης των προσφερόντων. 
Ενδεικτικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να µαταιώσει η επαναλάβει το διαγωνισµό για τους 
παρακάτω λόγους: 
• Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το  αποτέλεσµα της 

διαδικασίας, 
• Εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 
• Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, 
• Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο.  

 
8.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την πληρωµή να προσκοµίζει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
 
Στην περίπτωση Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα µέλη  της τα οποία θα 
τιµολογούν, αν υπάρχει ξεχωριστή τιµολόγηση, και να προβλέπεται το ποσό που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της που τιµολογεί.  
 
9.   ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
 

Με την υποβολή των προσφορών οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν: 
 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 ότι ευθύνεται για τη µη διαρροή προς τρίτους ονοµάτων, 

οικονοµικών στοιχείων και οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχουν τα στοιχεία που 
επεξεργάζεται και ότι διασφαλίζει το απόρρητο των πελατών του Οργανισµού, 
καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις του Νόµου 2472/97 για ∆ιαχείριση ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (∆.∆.Π.Χ). 

 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 ότι θα διαθέσει ικανό αριθµό προσωπικού για την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης. 
 

3. Η παρούσα συνεργασία µε τον ανάδοχο αφορά αποκλειστικά και µόνο στην εκπόνηση 
του συγκεκριµένου έργου εντός των προκαθορισµένων χρονικών πλαισίων και µε τον 
περιγραφόµενο τρόπο. 
  
Σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται εργασιακή σχέση µε τη µορφή εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου ή ορισµένου χρόνου µεταξύ αφενός του ΕΛΤΑ και αφετέρου οποιουδήποτε 
µέλους της οµάδας εκτέλεσης έργου. 
 

 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ρητά ότι τα µέλη της οµάδας εκτέλεσης του έργου  
είναι προσωπικό του Αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται απέναντί τους και ο ΕΛΤΑ δεν έχει 
καµία σχέση εργασίας µε το προσωπικό αυτό και δεν φέρει καµία ευθύνη.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε πρώτη ζήτηση και γενικά να έχει διαθέσιµα για έλεγχο 
προς τις αρµόδιες Αρχές τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχέσης εργασίας µε τα µέλη της 
οµάδας εκτέλεσης έργου (σύµβαση έργου, ασφάλιση κ.λ.π). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας  των εργαζοµένων κτλ. 
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 

 
6. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να αναπληρώνει τον οποιονδήποτε απόντα (άδεια – ασθένεια ή 

άλλη αιτία) της οµάδας του, αυθηµερόν, ώστε να διασφαλίζεται καθηµερινά η αδιάλειπτη 
υποστήριξη των έργων. Επίσης και κατά την περίπτωση που θα του ζητηθεί, από τον 
ΕΛΤΑ, η αντικατάσταση κάποιου µέλους της οµάδας, το οποίο δεν καλύπτει επαρκώς τα 
προσδοκώµενα,  οφείλει να υλοποιήσει την απαίτηση, εντός 5 εργασίµων ηµερών. 

 
7. Μόνο ο ανάδοχος θα ευθύνεται αποκλειστικά και κανείς άλλος για την έγκαιρη και 

κανονική καταβολή των νόµιµων αποδοχών και επιδοµάτων του προσωπικού του, καθώς 
και των εισφορών στα οικεία Κύρια και Επικουρικά Ταµεία, στα οποία θα υποχρεούται 
αυτός να ασφαλίσει το προσωπικό του κατά κινδύνου ατυχηµάτων.  

 
10.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
Για την περίπτωση που σε συγκεκριµένη εργάσιµη ηµέρα, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν 
παρασχεθούν οι προβλεπόµενες υπηρεσίες, επιβάλλεται, ηµερησίως  ποινική ρήτρα που 
αντιστοιχεί στο 1/1000 της τιµής της προσφοράς του αναδόχου,  χωρίς ΦΠΑ.  

 
Η ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και θα παρακρατείται από τα επί µέρους 
τιµολόγια ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. 

 
11.- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 33 του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ. 
 
12. ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  
Ο ανάδοχος εγγυάται να τηρεί εµπιστευτικά και απόρρητα όλα τα στοιχεία που του παρέχονται 
από τα ΕΛΤΑ, που αφορούν οποιοδήποτε τµήµα ή διαδικασία της επιχείρησης, καθώς και τα 
αποτελέσµατα και επιµέρους στοιχεία του έργου που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση των ΕΛΤΑ να προβεί στα εξής: 

• Να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

• Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο. 

 
13.   ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
 
Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση της Σύµβασης – ολική ή µερική – σε τρίτους 
χωρίς την έγκριση των ΕΛΤΑ. 
 
Για εκχώρηση χρηµατικής απαίτησης σε Τραπεζικό Ίδρυµα δεν απαιτείται ή έγγραφη 
συµφωνία του εργοδότη.  
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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14.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τα ΕΛΤΑ δικαιούνται επίσης να καταγγείλουν την σύµβαση λόγω αθέτησης οποιουδήποτε από 
τους συµβατικούς όρους, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, διατηρώντας το δικαίωµα 
αποκατάστασης κάθε τυχόν θετικής και αποθετικής του ζηµιάς. 
 
Ειδικότερα η καθυστέρηση εκτέλεσης ή ακόµα µη εκτέλεσης µέρους ή όλων των εργασιών, 
όπως αυτές προσδιορίζονται,  συνιστά σπουδαίο λόγο για καταγγελία. 
 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης η οποία θα υπογραφεί, λόγω αθέτησης 
οποιουδήποτε από τους όρους της που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις θα 
καταπίπτει,  λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής.  
 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τα ΕΛΤΑ, για λόγο που βαρύνει τον ανάδοχο, 
πέραν της κηρύξεως του αναδόχου  εκπτώτου,  τα ΕΛΤΑ θα µπορούν να αξιώσουν από τον 
ανάδοχο, πέραν των ποσών των ποινικών ρητρών που θα καταπέσουν και την αποκατάσταση 
της προσγενοµένης σ’ αυτά, λόγω  της αθέτησης θετικής και αποθετικής ζηµίας και ειδικότερα 
την απόδοση σ’ αυτά κάθε ποσού που πέρα από  το  τίµηµα  που θα συνοµολογηθεί,  ήθελε 
καταβάλει στα ΕΛΤΑ και να αναθέσει, µετά την καταγγελία της σύµβασης, σε άλλον τη 
µερική ή ολική εκτέλεση αυτής. 
 
15.  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί, διέπονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει κατά την διαδικασία 
του διαγωνισµού ή από την σύµβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή και στην 
ερµηνεία της καθώς και στις σχέσεις γενικά που δηµιουργούνται από αυτή, αρµόδια είναι τα 
Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη τα ∆ικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.                                                                           
 
 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:                                                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
-Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου   
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