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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

Θέμα: Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α. 
– Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γραφική Ύλη 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ CPV 30192700-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.050,00€ πλέον ΦΠΑ ή 1.302,00€ συμπ. ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7/7/2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 1.00 μ.μ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  Λεωφόρος 
Πανεπιστημίου 44, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 
Αθήνα 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Με παράδοση φακέλου στο πρωτόκολλο του Ε.Ε.Α. 
(2ος Ορ.)  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εντός 
του διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 9 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α. έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1.1.  του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο   

Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

1.2. του Π.Δ. 80/2016 « Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

1.3. του Ν.2081/1992 «Περί Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.4. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών    

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), 

2. Τον προϋπολογισμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το έτος 2020. 

3. Την ανάγκη προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφικής ύλης για την εύρυθμη  

λειτουργία της υπηρεσίας. 

4. Τις Αποφάσεις:  

  
 
 
 

   
 

 
 
 

 

 
 
  

 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 
Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 

    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 
Τηλ.: 210-9609961 Fax: 210-9609964 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

______________ 
 

THE HELLENIC REPUBLIC 

 

   Αθήνα    25/06/2020 

ATHENS’ CHAMBER OF TRADESMEN     Αρ. Πρωτ.  4556 

HEAD OFFICE: 44 Panepistimiou st. & Har. Trikoupi, Athens 10679 
Tel:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 

  

www.eea.gr  e-mail: eea@eea.gr   
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4.1. Tην υπ’ αριθ.8/2017 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α., περί ορισμού 

Διατάκτη, 

4.2. την Απόφαση 2264/1.6.2020 της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. αναφορικά με 

την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Μικροαντικειμένων Γραφείου και 

4.3. τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Ε.Α. 2280/1.6.2020  αναφορικά 

με τη δέσμευση πιστώσεων για τη σχετική προμήθεια του φορέα. 

 

 

Εγκρίνει σε βάρος του Κ.Α.Ε. 12.61, την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου, 1.302,00 € χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προτίθεται να προβεί σε προμήθεια των ειδών 

γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ποσότητες και τις προδιαγραφές των ειδών που 

ακολουθούν: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

α/α Περιγραφή Προϊόντων Ποσότητα 

1 Διαφανείς θήκες Α4 για ντοσιέ (συσκ.100 τμχ.) 60 

2 Διορθωτική ταινία (5 mm x 6 mm) 40 

3 
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32  (μαύρο-
μπλε) 

50 

4 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος και αδιάβροχος με χοντρή 
στρογγυλή μύτη (30 μαύρο - 30 μπλε) 

60 

5 Μαρκαδόρος υπογράμμισης  1 to 5mm (κίτρινο)  40 

6 Μαρκαδόρος για CD με λεπτή μύτη (μαύρο) 10 

7 Μολύβι ξύλινο ΗΒ με γόμα 15 

8 Στυλό τύπου Bic cristal fine 0,8 mm (μπλέ) 300 

9 Σύρματα συρραπτικού σε κουτί (μικρό μέγεθος Νο64)  50 

10 
Φάκελος με πτερύγια και κορδόνια (35cm x 25 cm και ράχη 
12cm) 

50 

11 
Λευκά Χαρτάκια σημειώσεων 90 mm x 90 mm (πακέτο 500 
τμχ) 

40 

12 
Θήκη - Κύβος (μαύρος ή διαφανές) διαστάσεων τουλάχιστον 
10 x 10 x 5 cm για λευκά χαρτάκια σημειώσεων  90 mm x 90 
mm  

10 

13 Διάφανη κολλητική ταινία τύπου Scotch 19mm x 33mm 10 

14 
Tesa ή Scotch Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Χαμηλού 
Θορύβου, 48mm x 50m, διαφανές χρώμα 

15 

15 
Tesa ή Scotch Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Χαμηλού 
Θορύβου, 50mm x 66m, καφέ  

10 

16 Κολλητική Ταινία Υφασμάτινη Duct Tape, 48mm x 25m 4 

17 
Οπτικοί δίσκοι Verbatim 4.7GB 16x Cake σε συσκευασία 
100 τμχ (cake) 

1 

18 
Οπτικοί δίσκοι Verbatim CD-R 700MB 80' 52x  σε 
συσκευασία 100 τμχ (cake) 

1 

19 Θήκη CD/DVD Χάρτινη Χρωματιστή σε συσκευασία 50 τμχ 4 
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α/α Περιγραφή Προϊόντων Ποσότητα 

20 Συνδετήρες γαλβ. 30mm σε κουτί  100 τμχ 200 

21 Αποσυρραπτικό καβουράκι 15 

22 
Διαχωριστικό τύπου SKAG 1-10 Θέσεων Α4 Χρωματιστό 
(συσκ. 10 τμχ.) 

15 

23 
Διαχωριστικό Χρωματιστό Χάρτινο 23x11 εκ. (δεσμίδα 100 
τμχ) 

5 

24 Σετ διορθωτικό και διαλυτικό (2 x 20ml) 10 

25 

Συρραπτικό χειρός τύπου Leitz (ενιαίο μεταλλικό σώμα, 
χωρίς πλαστικό μέρος) με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 25 φύλλα για τύπους σύρματος Νο. 24/6 ή 
τουλάχιστον 40 φύλλων με τύπο σύρματος 24/8mm 

10 

26 

Συρραπτικό χειρός τύπου Leitz (ενιαίο μεταλλικό σώμα, 
χωρίς πλαστικό μέρος) με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 12 φύλλα και τύπους σύρματος που δέχεται 
Νο. 64 

20 

27 
Αυτοκόλλητα sticky index arrow (με βέλος) 5 x 25, 45 x 
12mm No 009347 

50 

28 Σπάγγος καννάβεως κέρινος 100γρ - 60μ 10 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλουν την 

προσφορά τους σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη  10679, 

Αθήνα, 2ος Όροφος), έως και την 7η Ιουλίου και ώρα 1.00 μ.μ, αναγράφοντας: α) τον 

αρ. πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, β) την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Α.», γ) την 

επωνυμία του προσφέροντος και δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) 

σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γ) σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

3.2 Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση 

συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. Για τους υποψήφιους 

ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.  

, 
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει τα εξής:  

 

4.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του 

υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να δηλώνει ότι:  

α. έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό 

τους,  

β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,  

γ. δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

δ.  διαθέτει, i) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και ii) την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, 

ε. ότι, όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή 

έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή 

του.  

 

4.2  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.  

4.3  Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 

παρ. 2 του Ν.4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παραγράφου 4.1 για κάθε μέλος της 

ένωσης.  

4.4 Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 

επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 

θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου 4.1, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων 

για το συγκεκριμένο σκοπό.  

 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 είναι προ-συμπληρωμένη και παρατίθεται στη 

σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στη θέση www.eea.gr (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: https://www.eea.gr/arthra/anakoinoseis-diagonismi/ ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

5.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισμού, μόνο εφόσον περιέχουν 

το σύνολο των απαιτούμενων ειδών (28) και των ποσοτήτων της αντίστοιχης στήλης 

του Πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρούσης. 

 
5.2 Στο κείμενο της οικονομικής προσφοράς είναι υποχρεωτικό να παρατίθεται πίνακας 

με τα προσφερόμενα είδη στον οποίο θα σημειώνεται στήλη που θα αναφέρεται το 

σύνολο χωρίς ΦΠΑ ανά είδος και 3 γραμμών στις οποίες κατά σειρά θα εμφανίζεται: α) 

το τελικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ, β) το ΦΠΑ και γ) το τελικό σύνολο της προσφοράς  με 

ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 στο παρακάτω υπόδειγμα της παρ. 5.7 του ίδιου 

άρθρου. 

 

5.3 Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

5.4  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 

του πέντε. 

http://www.eea.gr/
https://www.eea.gr/arthra/anakoinoseis-diagonismi/
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5.5 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου 

ισχύος της. 

 

5.6 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτονται.  

 

5.7  Πίνακας 2 – Υπόδειγμα Προσφοράς 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 8/7/2020  στις 10 π.μ. στον 2ο Ορ. στο 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών από Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών και  Αξιολόγησης Προσφορών  που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την 

αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.  

6.2 Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, και των 

οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, 

σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην 

καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο 

συντάσσει και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 

των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου. Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (απόφαση κατακύρωσης).  

 

6.3 Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016.  

 

 

A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ Μ.Μ. 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

κτλ 0,00

24%

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΕΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών και των ποσοτήτων 

του Πίνακα 1 του άρθρου 1, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ 

ελάχιστον τις προδιαγραφές της στήλης «Περιγραφή Προϊόντων» του παραπάνω 

αναφερόμενου πίνακα. του άρθρου 1, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής και 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 

μπορεί να γίνει με τηλεμοιοτυπία ή/και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συμβατικό τίμημα το οποίο θα προκύψει με βάση το παρόν άρθρο της παρούσας, 

δύναται να προσαυξηθεί από την αναθέτουσα αρχή έως ποσοστού 10%, ώστε να 

συμπεριληφθεί σε αυτό η πρόσθετη αξία τυχόν ποσοτήτων ή ειδών που δεν ήταν δυνατό 

να προβλεφθούν εξ’ αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

και πάντως όχι αργότερα από είκοσι εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το σύνολο 

των ειδών δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο από τον Ανάδοχο, είναι δυνατή η 

τμηματική παράδοση στο επιμελητήριο των ειδών, κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης των δύο μερών ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηρουμένου του 

παραπάνω αναφερόμενου διαστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την τιμολόγηση και την 

παράδοση του συνόλου των απαιτούμενων ειδών και ποσοτήτων, προσκομίζοντας τα 

δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 

επιμελητηρίου. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1 Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης 

υποβολής των προσφορών που αναφέρεται στο άρθρο 2, δεν γίνονται δεκτές.  

 

11.2 Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την 

επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο 

μικρότερο από τον αναγραφόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των 

προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών πριν από τη λήξη τους.  

 

11.3 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές στις οποίες ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους.  

 

11.4  Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία  εντός των τελευταίων 

τριάντα (30)  ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα  

ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/2014). Για λοιπά δικαιολογητικά (ιδιωτικά έγγραφα) που τυχόν 

αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο 1 του  Ν.  

4250/2014. 

 

11.5  Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 4 (4.1 – 4.4) 

κρίνονται ως ουσιώδη και τυχόν απουσία ή παράβλεψή τους συνιστά την απόρριψη του 
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συνόλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, χωρίς το δικαίωμα συμπλήρωσής 

της. Σε αυτή την περίπτωση δεν εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή η οικονομική 

προσφορά του άρθρου 5. 

 

11.6 Το Ε.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του 

παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε 

αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική 

ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε 

αιτία.  

 

11.7 Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσης κηρύσσονται 

ουσιώδεις.  

 

Πληροφορίες:  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Γρ. Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ε.Ε.Α. 

 

Υπεύθυνος: κος Χ. Αλεξόπουλος, ή κα Α. Ανέστη 

Τηλέφωνο: 210 3380 240, 210 3380 234 (καθημερινά 8.00-15.00) 

Εmail: system@eea.gr , presspubl@eea.gr  , aanesti@eea.gr  

 

Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
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