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1.- Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡOMEIA ( ΕΛΤΑ)  προκηρύσσουν την διενέργεια  του 1015 προχείρου 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την επιλογή αναδόχου, ο 
οποίος θα αναλάβει την παροχή έργου Συναφών Εργασιών και Λειτουργίας Θυρίδων 
Συναλλαγής Καταστημάτων ΕΛΤΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επισυναπτόμενες τεχνικές 

απαιτήσεις.   
 
2.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός 

Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207), στις 26.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 
 
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.  Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν: 

 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν,  

 Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  

 Κοινοπραξίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α 

«Κοινωνική Οικονομία και  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»: 
 
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 
Διεθνούς 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 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.  
 
5.-  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και 
Υπεύθυνες Δηλώσεις, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους ειδικούς 
όρους τη παρούσας 

 
5.1. Πιστοποιητικό  Μέλους από το  Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για όσες Κοιν.Σ.Επ έχουν εγγραφεί έως 

31.12.2014 και οριστική βεβαίωση για τις εγγεγραμμένες μετά την 1.1.2015 
 

5.2. Κωδικοποιημένο Καταστατικό  
  
5.3. Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης  της 

επιχείρησης για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής 
  
5.4. Πρακτικό Συγκρότησης της  Διοικούσας Επιτροπής  
  
5.5. 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. 
 
5.6.  Υπεύθυνη Δήλωση (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 Δημόσια Φορέα, λόγω μη εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 Ότι η επιχείρηση δεν έχει λυθεί, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο περί λύσης αυτής, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και 

αναγκαστική διαχείριση και ότι εφόσον τους ζητηθεί , θα προσκομίσουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά προς απόδειξη των ανωτέρω. 

 Ότι δεν έχει υποπέσει σε παράβαση που μπορεί να επισύρει τη διαγραφή της από 

το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ούτε εκκρεμεί η έκδοση σχετικής 
απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 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. 
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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 
Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522-396) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09.00 -
15.00. 

 
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 
 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. 
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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. 
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε μετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Διευκρινίσεις 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. 

 
3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 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 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.-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ή και πέραν αυτού 

μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 98.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
 
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός θα ανέλθει στο ποσό 

των 98.000 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 
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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. 

 
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. 

Δεν 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.  
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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. 

 
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 Διαγωνισμό 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 Απαιτήσεων  του έργου. 

   
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την πληρωμή να προσκομίζει στη Διεύθυνση 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.   ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

 
Με την υποβολή των προσφορών οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν: 

 
1. Υπεύθυνη Δήλωση 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 Διαχείριση Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Δ.Π.Χ). 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι θα διαθέσει ικανό αριθμό προσωπικού για την επιτυχή 

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

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. 
 

 4. 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.  
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. 
 
5. 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. 
 

6. 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. 
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 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. 
 
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.  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
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 Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.                                                                            
 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
- Απαιτήσεις του έργου   
                                                                             
      

                                                                                           ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ                

Συντάκτης Διευθυντής ΓΔΥΛ Γ Δ Ε Λ  ΓΕΔ 
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