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ΑΡΟΦΑΣΗ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. 

i. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43) . 

ii. του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/09-03-1999), «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

iii. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυκμίςεισ 

για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία 

και τουσ ΟΣΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

iv. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –φςταςθ 

Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (Ε.Ι..Ε.Π.) και λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

v. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

112), όπωσ ιςχφει. 

vi. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 

vii. του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Αϋ/2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου υμβάςεων-

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
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κϊδικασ)-Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ  και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει. 

viii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ 

διατάξεισ», (Α’167) 

ix. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143) 

x. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , 

οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 160), 

όπωσ ιςχφει. 

xi. του ν. 4250/2014: «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 

 74), 

xii. του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και 

των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 

xiii. του άρκρου 57 του Ν. 4403/2016 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ςτισ διατάξεισ των άρκρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 ζωσ46 τθσ Οδθγίασ 

2013/34/ΕΕ ςχετικά με «τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, τισ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςυναφείσ εκκζςεισ επιχειριςεων 

οριςμζνων μορφϊν, τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2006/43/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και τθν κατάργθςθ των 

Οδθγιϊν 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του υμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 τθσ 29θσ 

Ιουνίου 2013) και ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2014) 

«για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2013/34/ΕΕ όςον αφορά τθ 

δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και πλθροφοριϊν για 

τθν πολυμορφία από οριςμζνεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ και ομίλουσ» και 

άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Σουριςμοφ» (Αϋ 125) 

xiv. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150), όπωσ 

ιςχφει. 

xv. του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 194). 

xvi. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α. 
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Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Τπουργείων Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

μεταφορά ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ και ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xvii. του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε 

αυτζσ υπθρεςιϊν, μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το 

Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ςτον Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xviii. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141) 

xix. του Π.Δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’ 169), όπωσ ιςχφει,  

 

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

«αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, 

παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02-08-2012  απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ 

«Κακοριςμόσ ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των 

υπαγομζνων ςτον Πρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείεσ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ» (Β’ 2255). 

iii. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 116), 

iv. τθσ υπ’ αρικμ. Τ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά», 
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v. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του 

Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 

103) 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ. 

Νικόλαου Παππά  με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με 

εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, 

και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, 

Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ», (Β’546). 

vii. τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29-02-2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

viii. του υπ’ αρικμ. ΔΕΡ/950/15-07-2016 Εγκριτικοφ θμειϊματοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Επικοινωνίασ και Προβολισ περί τθσ διεξαγωγισ πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ςε 

εκτυπϊςεισ εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου, ζωσ το τζλοσ του 

οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

ix. τθσ υπ’ αρικμ. 14265/20-07-2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του 

φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 0843, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 

και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό         

72279. 

x. τθσ υπ’ αρικμ. 14531/22-07-2016 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΛ465ΚΧΦ-4Ξ9) Απόφαςθσ για τθ 

διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ςε εκτυπϊςεισ εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου, ζωσ 

το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

xi. τθσ υπ’ αρικμ. 15242/04-08-2016 Απόφαςθσ ματαίωςθσ των αποτελεςμάτων 

του εν κζματι διαγωνιςμοφ. 

xii. τθσ υπϋαρικμ. 15272/04-08-2016 Απόφαςθσ επαναπροκιρυξθσ του 

πρόχειρου διαγωνιςμοφ  επιλογισ αναδόχου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν κάλυψθ των 
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αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ςε εκτυπϊςεισ εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου, ζωσ 

το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

xiii. του υπ’ αρικμ.28/23.8.2016 πρακτικοφ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ 

 

ΑΡΟΦΑΣΚΖΟΥΜΕ 
 

1. Εγκρίνουμε το υπ’ αρικμ. 28/23.8.2016 Πρακτικό τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ 

και Επικοινωνίασ και αποφαςίηουμε τθν κιρυξθ του πρόχειρου 

επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με ςτακμιςμζνα κριτιρια, ανάδειξθσ αναδόχου 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ΓΓΕΕ ςε εκτυπϊςεισ εντφπων και άλλων 

ειδϊν γραφείων, ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016, ωσ άγονου, 

λόγω του αποκλειςμοφ του ςυνόλου των διαγωνιηομζνων κατά τα ςτάδια 

εξζταςθσ των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

 

2. Εγκρίνουμε τθν διενζργεια πρόχειρου επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, κατόπιν ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. 

www.media.gov.gr, ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν εκτυπϊςεων εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου, για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 

2016.  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ εν λόγω Απόφαςθσ κακϊσ και τθσ πρόςκλθςθσ 

ενδιαφζροντοσ με τα ςυνθμμζνα μζρθ τθσ (ςε θλεκτρονικι μορφι) κα διατίκεται, 

εκτόσ από το διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.media.gov.gr, και 

ςτον ιςτότοπο του Προγράμματοσ Δι@φγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk κακϊσ 

και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.). 

Η ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που 

κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο διενζργειασ του παρόντοσ πρόχειρου επαναλθπτικοφ 

διαγωνιςμοφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν δφναται να 

υπερβεί το ποςό των ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (40.000,00€), μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

http://www.media.gov.gr/
http://www.media.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk
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Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του εν λόγω επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ τθν 

05θ/09/2016 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 

Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

 

               ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 
                                                         Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
                                                                    
 

                                                           Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 
Εςωτερικι Διανομι: 
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
- Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ και Προβολισ 
- Πρόεδρο ι Αναπλθρωτι Πρόεδρο τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ διενζργειασ πρόχειρων 
διαγωνιςμϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. (Τπόψθ κ. Γεϊργιου Καλφβα ι κ. Ιωάννα Κακαλίδθ). 
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ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ 

ΓΕΝΚΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΚΑ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΚΑΚ ΕΡΚΚΟΚΝΩΝΚΑΣ  

 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΚΑΦΕΟΝΤΟΣ 

Ρρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ςε εκτυπϊςεισ εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου, ζωσ το 

τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

 

Ακινα,  25/08/2016 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ 

αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ εντφπων και άλλων ειδϊν γραφείου 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 

2016, ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ τεχνικι περιγραφι (βλ. ςυνθμμζνο 

Ραράρτθμα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν) και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 

 

κ α λ ε ί 

όςουσ επικυμοφν, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τον ανωτζρω πρόχειρο 

επαναλθπτικό διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ 

όρουσ: 

 

1. ΥΡΗΕΣΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΚΑ ΚΑΤΑΤΚΙΕΝΤΑΚ ΟΚ ΥΡΟΨΗΦΚΟΤΗΤΕΣ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

(Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 

9098438, fax 210 9098433). 
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2. ΤΥΡΟΣ ΥΡΟΨΗΦΚΟΤΗΤΩΝ 

Οι υποψθφιότθτεσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο, κλειςτό και ςφραγιςμζνο με 

τθ ςφραγίδα του υποψθφίου, ςτον οποίο αναγράφονται τα ακόλουκα: 

«Υποψθφιότθτα για τον Ρρόχειρο Επαναλθπτικό Διαγωνιςμό ανάδειξθσ 

αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ εντφπων και άλλων ειδϊν 

γραφείου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ 

ζτουσ 2016». 

«τοιχεία Τποψθφίου» (Πλιρθσ επωνυμία του, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ 

τθλεφϊνου και φαξ). 

«Αποδζκτθσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ Κεντρικό 

Ρρωτόκολλο, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ 101 63, Καλλικζα 

Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax: 210 9098433, υπ' όψιν Σριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν». 

Η ςθμείωςθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ» 

 

3. ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟ ΔΚΑΓΩΝΚΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ 

διαφόρων εντφπων και ειδϊν γραφείου (π.χ. ενθμερωτικά φυλλάδια και ζντυπα, 

προςκλιςεισ, αφίςεσ, φάκελοι, μπλοκ αλλά και μολφβια κ.λ.π) για τθν κάλυψθ των 

αυξθμζνων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και των 

αρμοδιοτιτων τθσ, για ζωσ τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ 2016. 

Σα είδθ και οι ποςότθτεσ των προσ εκτφπωςθ εντφπων και ειδϊν γραφείου 

κακορίηονται ςτο Παράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ. 

 

4. ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΟΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

i. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ 
αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Η ςυμμετοχι 
του ςτο διαγωνιςμό και ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοφ, ςυνεπάγεται 
πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ. 

ii. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ 
και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να 
επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι 
αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 
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iii. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ 
ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων, που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα, φακζλων, Προςφοράσ, κλπ. 

iv. Όλοι οι όροι του διαγωνιςμοφ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ 
τθσ Προςφοράσ, τυχόν δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψθφίουσ ι 
διατφπωςθ επιφυλάξεων ι αιρζςεων ι όρων κατά τθν υποβολι τθσ 
Προςφοράσ οδθγεί ςε αποκλειςμό τουσ από το διαγωνιςμό. 

v. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο Προςφορά και για το ςφνολο 
των αιτουμζνων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επί ποινι απαραδζκτου τθσ 
Προςφοράσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για 
μζροσ των αιτουμζνων υπθρεςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ 
παροφςασ, δεν γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

vi. Όλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
κεωροφνται δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ. 

vii. Οι Προςφορζσ (Σεχνικζσ και Οικονομικζσ) ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
υποψθφίουσ για εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ κατάκεςθσ τουσ. 
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω προβλεπομζνου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των Προςφορϊν μπορεί να 
παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ 
τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το ανωτζρω 
προβλεπόμενο. 

viii. Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει 
ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν 
από τουσ υποψθφίουσ. 

ix. ε περίπτωςθ που οι Τποψιφιοι προτίκενται να ανακζςουν τμιματα τθσ 
φμβαςθσ υπεργολαβικά ςε τρίτουσ, υποχρεοφνται να το αναφζρουν ςτθν 
προςφορά τουσ, κακορίηοντασ τα τμιματα αυτά και τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
υπεργολάβουσ που κα τα αναλάβουν, χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν ζκταςθ 
τθσ ευκφνθσ του/των Αναδόχου/ων. Τποχρεοφνται επίςθσ να 
υποβάλουν/προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του 
εν λόγω υπεργολάβου, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτϊσ ότι ο υπεργολάβοσ 
αποδζχεται τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία με τον Τποψιφιο και δεςμεφεται 
ότι κα ςυνεργαςτεί με αυτόν, εφόςον ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ 
τθσ φμβαςθσ. 

x.  ε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει γραπτι ςυναίνεςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπου κα αναγράφεται ρθτϊσ θ αποδοχι του 
εκάςτοτε υπεργολάβου, μόνοσ δε υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, παραμζνει ο Ανάδοχοσ. 

xi. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να αναλάβει τμιμα τθσ 
φμβαςθσ υπεργολαβικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ ix 
και x αυτοφ του κεφαλαίου, δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχει, είτε ωσ 
υπεργολάβοσ είτε ωσ Τποψιφιοσ, ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφορζσ, με 
ποινι αποκλειςμοφ του ςυνόλου των προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.  

xii. ε περίπτωςθ υποβολισ με τθν Προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υποψθφίουσ 
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κα ζκιγε ζννομα ςυμφζροντά τουσ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςθμειϊνει 
ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να τισ 
αναφζρει ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Προςφοράσ. Η ζννοια τθσ 
πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, αφορά μόνο ςτθν προςταςία του 
απορριτου, που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 
υποψθφίου. 

 

5. ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΤΚΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν: 

i. Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

ii. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν 

τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 7 του π.δ. 118/2007 

iii. Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Τπθρεςία 

Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

- Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ 

με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Συχόν 

αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ  εκτόσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 

κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ, με ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεοφνται να προςκομίςουν – μαηί με 

τθν οικονομικι και τθν τεχνικι προςφορά – τα παρακάτω: 

1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο προςφζρων κα αναφζρει 

τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. ε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί εξουςιοδοτθμζνοσ 

εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία 

αυτοφ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε 

εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που 

κα παρευρεκεί, να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό 

εκπροςϊπθςθσ. 

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ  αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ και 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ ςτον ιςτότοπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», από τθν οποία να 

προκφπτει ότι δεν ζχει περιζλκει ςε αυτό α) αίτθςθ, αγωγι ι δικαςτικι 
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απόφαςθ για λφςθ τθσ εταιρείασ και διοριςμό ι αντικατάςταςθ εκκακαριςτι ι 

ςυν-εκκακαριςτι, οφτε απόφαςθ που να τθ κζτει υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

ι ειδικι εκκακάριςθ, β) απόφαςθ που να τθν κθρφςςει ςε κατάςταςθ 

πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ οφτε αίτθςθ προσ το 

αρμόδιο Δικαςτιριο για να κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι διαδικαςίασ 

ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρ. 6 και τθσ παρ. 5 του 

άρ. 11 του Νόμου 3419/2005, κακϊσ και του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπωσ 

ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

 
ε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων δεν απαιτείται προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ 
αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, ότι δεν ζχει περιζλκει ςε αυτό: 

Α) αίτθςθ, αγωγι ι δικαςτικι απόφαςθ για λφςθ τθσ εταιρείασ  

Β) αίτθςθ, αγωγι ι δικαςτικι απόφαςθ για διοριςμό ι αντικατάςταςθ εκκακαριςτι 

ι ςυνεκκακαριςτι και 

Γ) απόφαςθ που να τθ κζτει υπό ειδικι εκκακάριςθ 

κακϊσ τα εν λόγω πιςτοποιθτικά δεν εκδίδονται για ατομικζσ επιχειριςεισ. 

 

Αντ’ αυτοφ χρειάηεται να προςκομιςτεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του 

ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι θ εν λόγω επιχείρθςθ δεν 

ζχει προβεί ςε ενζργειεσ ςχετικά με παφςθ των εργαςιϊν τθσ. 

 

3) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 

ιςχφει, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ («Πρόχειροσ 

Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ εντφπων 

και άλλων ειδϊν γραφείου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., ζωσ το τζλοσ 

του οικονομικοφ ζτουσ 2016») και κα δθλϊνεται ότι, μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο υποψιφιοσ: 

i. δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρ. 43 του π.δ. 60/2007 (ςυμμετοχι ςε 

εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ) ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, 

ii. δεν τελεί ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, 

iii. δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, 

iv. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του, 
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v. είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμζρα διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. Εάν πρόκειται για αλλοδαποφσ, τότε θ διλωςθ μπορεί να 

αφορά τθν εγγραφι τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, 

vi. δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ Τπουργικι Απόφαςθ 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

vii. α) ςυνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα και β) παραιτείται από κάκε δικαίωμα 

αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του 

διαγωνιςμοφ. 

viii. ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι εξιντα (60) θμζρεσ. 

 

ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ περί 

μθ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ υποβάλλουν: 

i. οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε., 

ii. ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευκφνων φμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο 

είναι Α.Ε., 

iii. ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

 

θμειϊνεται ότι θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των 

τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια 

διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Π. 

 

4) Απόδειξθ ότι διακζτει τουλάχιςτον ετιςια εμπειρία ςτο αντικείμενο του 
παρόντοσ ζργου, ιτοι ςε παροχι υπθρεςιϊν εκτυπϊςεων. 

Η εμπειρία αυτι μπορεί να αποδειχκεί με α) κατάλογο ζργων, του τελευταίου 

ζτουσ, με τισ παρακάτω πλθροφορίεσ ανά ζργο:   

-  τα ςτοιχεία του πελάτθ,  

-  όνομα και τθλζφωνο προςϊπου επικοινωνίασ,  

-  ςυμβατικό χρονικό διάςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν  
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-  το ςυμβατικό κόςτοσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν  

-  ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ςυνειςφοράσ ςτο ζργο  

ΚΑΚ 

β) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ 

Αρχισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθ Δθμόςια 

Αρχι ι Διλωςθ Πελάτθ - Ιδιϊτθ όπωσ εκπροςωπείται από το Νόμιμο 

Εκπρόςωπό του .  

ε περίπτωςθ που, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα 

προςκόμιςθσ των ανωτζρω αποδεικτικϊν ςτοιχείων του εδ. β τθσ παρ. 

4  (ιτοι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα παραλαβισ ι 

ςυςτατικζσ επιςτολζσ…) του παρόντοσ άρκρου ςχετικά με τθν 

εμπειρία, τότε υποχρεοφται να προςκομίςει Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ζχει 

εκπλθρϊςει καλϊσ όλεσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ κατά το τελευταίο ζτοσ με 

εργαςίεσ εκτυπϊςεων που ανζλαβε από Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ φορείσ. 

5) Δθμοςιευμζνθ οικονομικι κατάςταςθ ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ του τελευταίου 

ζτουσ λειτουργίασ του υποψθφίου, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ 

χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ του κάκε ενδιαφερόμενου.  

 

τθν εν λόγω κατάςταςθ κα πρζπει να διαφαίνεται ότι, κατά το τελευταίο ζτοσ, ζχει 

ετιςιο τηίρο, που να υπερβαίνει τισ εκατό (100.000€) χιλιάδεσ ευρϊ. 

 

ε περίπτωςθ υποψθφίων, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ 

οικονομικϊν καταςτάςεων, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

περί τθσ χρθματοοικονομικισ τουσ κατάςταςθσ, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, 

ι οποιουδιποτε άλλου ςχετικοφ αποδεικτικοφ εγγράφου (βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για 

τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ).   

 

 
6. ΡΟΙΕΣΜΚΑ ΚΑΤΑΙΕΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΚ ΡΟΣΦΟΩΝ –

ΡΟΫΡΟΛΟΓΚΣΙΕΚΣΑ ΔΑΡΑΝΗ 
 
Ο εν λόγω Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 05/09/2016, 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, Καλλικζα, Αττικισ, 

Ακινα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν. 

Οι ςχετικζσ προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τθν 02/09/2016, θμζρα 

Ραραςκευι και ϊρα 14.00 μ.μ.  

ΑΔΑ: 681Ν465ΙΧΦ-ΑΞΛ



14 
 

Η ςυνολικι ςχετικι ςυμβατικι δαπάνθ για το ςφνολο των ειδϊν που ενδζχεται να 

ηθτθκοφν προσ εκτφπωςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (ζωσ το 

τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016), ςφμφωνα με τον πίνακα του Ραραρτιματοσ 

Αϋτθσ παροφςασ δεν δφναται να υπερβεί το ποςό των ςαράντα χιλιάδων ευρϊ 

(40.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ                        

(ΚΑΕ 23/760 - 0843). 

 

7. ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η ςφμβαςθ κα αρχίςει να ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με τον 

Ανάδοχο και κα διαρκζςει ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016. Θα 

περιλαμβάνει τθν τμθματικι παραλαβι από τον ανάδοχο των ηθτουμζνων κάκε 

φορά προσ εκτφπωςθ εντφπων και ειδϊν γραφείου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε 

φορά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα κατωτζρω κεφάλαια 

και ςτο Παράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ υποχρζωςθ 

τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. ςτθν ζγκυρθ πλθροφόρθςθ και διαρκι ενθμζρωςθ τθσ διεκνοφσ κοινισ 

γνϊμθσ για μείηονα κζματα, που αφοροφν ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και ςτθ διοργάνωςθ 

πολλαπλϊν δράςεων εξωςτρζφειασ (εκδθλϊςεισ ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, fam tips, ςυνεντεφξεισ Σφπου κ.λ.π).  

ε περίπτωςθ που θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ εντφπων και ειδϊν γραφείου δεν επαρκζςει για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για ζωσ τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ 2016, 

λόγω εκτάκτων ι μθ προβλζψιμων γεγονότων, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 

ανακζςει ςτον Ανάδοχο τθσ αρχικισ φμβαςθσ νζεσ παρόμοιεσ με τισ 

περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ. 

 

8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΚΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι βαςικζσ προχποκζςεισ  που πρζπει να πλθροί ο ανάδοχοσ είναι οι εξισ: 

1. Να είναι ςε κζςθ να παραδϊςει τθν όποια παραγγελία τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςτα είδθ και ςτισ ποςότθτεσ που αυτι επικυμεί εντόσ 48 ωρϊν (εκτόσ 
Κυριακϊν και επίςθμων αργιϊν) από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του μζςω 
τθλεομοιοτυπίασ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κερινϊν μθνϊν, εκτόσ 
βζβαια αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

2. Σο είδοσ προσ εκτφπωςθ και θ αντίςτοιχθ ποςότθτα των προσ εκτφπωςθ 
εντφπων ι/και ειδϊν γραφείου ςτισ ςυχνότθτεσ του Παραρτιματοσ Αϋ τθσ 
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παροφςασ, κα κακορίηονται κάκε φορά από το αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

3. Η ςτιλθ «υχνότθτα παραγγελιϊν» του πίνακα του Παραρτιματοσ Αϋτθσ 
παροφςασ απεικονίηει τθν εκάςτοτε ελάχιςτθ παραγγελία ανά είδοσ, που 
δφναται να ηθτιςει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

4. Οι πάςθσ φφςεωσ εκτυπϊςεισ κα πρζπει να είναι υψθλισ/άριςτθσ 
ποιότθτασ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ κάκε φορά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Ο ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει, εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται ςτθν 
παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου και τθ γραφιςτικι και κειμενογραφικι 
επεξεργαςία του υλικοφ (κειμζνων, φωτογραφιϊν, εικαςτικϊν, κ.λ.π) που κα 
του αποςτζλει θλεκτρονικά προσ εκτφπωςθ κάκε φορά θ Ανακζτουςα Αρχι, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αρτιότθτα και θ βζλτιςτθ ποιότθτα του τελικοφ 
προϊόντοσ. 

6. Πλα τα είδθ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Αϋτθσ παροφςασ κα πρζπει 
να προςφζρονται για  εκτφπωςθ από τον Ανάδοχο.  

7. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που 
λαμβάνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εμπιςτευτικι και να μθν τθ 
χρθςιμοποιιςει ι αποκαλφψει ςε άλλα πρόςωπα (πλθν των υπαλλιλων του 
και αυτό μόνο ςτο βακμό που χρειάηεται για τθν εκτζλεςθ του Ζργου), χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η 
ανωτζρω υποχρζωςθ δεν αφορά ςε πλθροφορίεσ που αποτελοφν κοινό 
κτιμα, όχι όμωσ ςαν αποτζλεςμα παράβαςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου. Η 
επιβαλλόμενθ με τθν παροφςα παράγραφο υποχρζωςθ εχεμφκειασ κα 
ιςχφει και μετά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ φμβαςθσ. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα 
και επάρκεια ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ. 

9. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με 
τθν εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε 
ανακοίνωςθ που κα αφορά ςτθ φμβαςθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθ 
διαφιμιςθ ι τθν προβολι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά τθν 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι 
Σμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ 
φμβαςθσ. 

11. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία 
που μπορεί να επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει 
ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

12. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν 
ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά 
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τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που τυχόν του χορθγοφνται με τθ φμβαςθ, 
κακϊσ και για τισ παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ 
ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα 
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα αςφαλιςτικι νομοκεςία. 

14. Περαιτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι δυνατό να κακοριςτοφν με τθ 
φμβαςι του με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

9. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ – ΡΛΗΩΜΗΣ 

Οι παραδόςεισ των προσ εκτφπωςθ ειδϊν κα είναι τμθματικζσ, ανάλογα με τθν 

εκάςτοτε παραγελλία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ πλθρωμι τουσ κα είναι 

τμθματικι. Η τμθματικι παραγγελία και παράδοςθ των προσ εκτφπωςθ εντφπων 

ι/και ειδϊν γραφείου κα είναι ανάλογθ με τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ.  

Δε κα υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ ςτθν ςυχνότθτα των τμθματικϊν παραδόςεων 

που κα ηθτοφνται από τθν Γ.Γ.Ε.Ε., ςφμφωνα και με τα όςα προβλζπονται ςτο 

Παράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ. 

Σο είδοσ και θ εκάςτοτε ηθτοφμενθ ποςότθτα των προσ εκτφπωςθ εντφπων ι/και 

ειδϊν γραφείου κα κακορίηεται κάκε φορά από το αρμόδιο Όργανο τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. και 

ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται είτε με τθλεομοιοτυπία είτε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. 

Η παράδοςθ των ηθτουμζνων κάκε φορά εκτυπϊςεων κα πρζπει να γίνεται το 

αργότερο εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν παραγγελία τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, εξαιρουμζνων των Κυριακϊν και των επίςθμων αργιϊν και πάντα ςτθν ζδρα 

τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., Φραγκοφδθ 11 και Αλεξάνδρου Πάντου Σ.Κ. 10163 Καλλικζα, με 

εξαίρεςθ των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, βάςει των όςων ορίηονται ςτο άρκρο 15 

τθσ παροφςασ.  

Η εξόφλθςθ των τιμολογίων κα πραγματοποιείται τθρουμζνων των προκεςμιϊν 

που προβλζπονται δυνάμει του άρκρου 28 του Ν.4223/2013. 

Η πλθρωμι του Aναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά μετά τθν προςκόμιςθ 

των ςχετικϊν τιμολογίων και τθρουμζνων των προβλεπομζνων προκεςμιϊν, τθν 

προςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων κεωρθμζνων δικαιολογθτικϊν και των νομίμων 

παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι και μετά τθν ζκδοςθ Πρωτοκόλλου 

Οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ από το αρμόδιο Τπθρεςιακό Όργανο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν ζκδοςθ κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ 
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εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του Αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 

Προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ αρχιν τθν, με αρικμό 

πρωτοκόλλου 14265/20-07-2016 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του φορζα 23-

760 ςτον ΚΑΕ 0843, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 

Πλθρωμϊν τθσ ΤΔΕ με τον αρικμό 72279. 

Ο Aνάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ 

οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. 

Επιπλζον, επιβάλλεται κράτθςθ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αφαιρουμζνων όλων των υπολοίπων κρατιςεων). Σο ποςό 

τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ 

πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του 

οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. 

Σο ςφνολο των τμθματικϊν πλθρωμϊν του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν 

ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ που ζχει προβλεφκεί για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά του που κα υποβλθκεί 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν παροχι 

των ωσ άνω υπθρεςιϊν, δεν επαρκζςει για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για ζωσ το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2016, λόγω εκτάκτων ι 

μθ προβλζψιμων γεγονότων, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ανακζςει ςτον 

Ανάδοχο τθσ αρχικισ φμβαςθσ νζεσ παρόμοιεσ με τισ περιγραφόμενεσ ςτθν 

παροφςα υπθρεςίεσ εκτυπϊςεων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

τθσ οικείασ νομοκεςίασ. 

 

10. ΤΕΧΝΚΚΕΣ ΚΑΚ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για τουλάχιςτον εξιντα 

(60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που 

ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να 

μθν φζρουν διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ κλπ), επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Προςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει δφο (2) επί μζρουσ υποφακζλουσ, ανεξάρτθτουσ, 

κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ με τθν ςφραγίδα του υποψθφίου, ωσ εξισ: 

Α] «Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο 

οποίοσ κα περιζχει τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ και τθν Σεχνικι 

Προςφορά, θ οποία, εκτόσ των άλλων, κα περιλαμβάνει και ζνα δείγμα για κάκε μία 

εκ των κάτωκι τεςςάρων κατθγοριϊν είδουσ: 

- μίασ εκτφπωςθσ offset ενόσ εντφπου, διαςτάςεων 191x278mm, χαρτί 150γρ, 

τετραχρωμία 

- ενόσ ςτυλό με τετράχρωμθ εκτφπωςθ 

- ενόσ μολυβιοφ με γόμα με τετράχρωμθ εκτφπωςθ  

- ενόσ USB stick με τετράχρωμθ εκτφπωςθ  

τθσ επιλογισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου, αυξθμζνων προδιαγραφϊν και 

άριςτθσ ποιότθτασ, βάςει του οποίου κα πραγματοποιοφνται και οι εκτυπϊςεισ των 

εντφπων και των ειδϊν γραφείου που κα παραγγζλνει κάκε φορά θ Ανακζτουςα 

Αρχι. 

ΡΟΣΟΧΗ: Η Τεχνικι προςφορά, ςυμπεριλαμβανομζνου και του δείγματοσ 

εκάςτθσ τθσ ωσ άνω κατθγορίασ κα περιζχεται ςτον Υποφάκελο «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ και Τεχνικι Ρροςφορά». 

Β] «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», οποίοσ κα περιζχει τα όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ. 

Οι επί μζρουσ Τποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ι τθν επωνυμία του υποψθφίου 

και τον τίτλο του Τποφακζλου («Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και 

Σεχνικισ Προςφοράσ» και «Τποφάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ»). 

Η Οικονομικι και θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και να φζρουν ςε κάκε ςελίδα τθν μονογραφι του 

υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του ι του αντίκλθτου για τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ. 

Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο που 

αφορά τθν Σεχνικι και τθν Οικονομικι Προςφορά δεν γίνεται δεκτό. Η Σριμελισ 

Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ 

υποψθφίουσ να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ζγγραφα. Η διευκρίνιςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται να οδθγιςει ςτθν μεταβολι των ουςιωδϊν 

τουσ ςτοιχείων.   

Εκπρόκεςμεσ υποψθφιότθτεσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
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11. ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΡΟΣΦΟΑ  

i. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν 
Οικονομικι Προςφορά του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

ii. Όλεσ οι τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ πρζπει να είναι ςε ευρϊ. Οι τιμζσ 
που κα υποβλθκοφν πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε 
ζκπτωςθ ι μείωςθ. Η τελικι τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςτισ ποςότθτεσ που ενδεικτικά 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Αϋτθσ παροφςασ, κα πρζπει να διατυπϊνεται 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ (χωρίσ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.). 

iii. Η τελικι τιμι (χωρίσ Φ.Π.Α.) που κα κατακζςει κάκε υποψιφιοσ, κα λθφκεί 
υπόψθ για τθ ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν. 

iv. Η Οικονομικι Προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και 
ςυντεταγμζνθ. θμειϊνεται ότι θ Οικονομικι Προςφορά δεν πρζπει να 
φζρει διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ), επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Οικονομικι Προςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

v. Η Οικονομικι Προςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και 
υπογράφεται από τον υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του και, ςε 
περίπτωςθ υποβολισ Προςφοράσ από ζνωςθ, από όλα τα μζλθ τθσ ι από 
τον κοινό εκπρόςωπο τουσ. Οικονομικι Προςφορά, που κα υποβλθκεί 
ανυπόγραφθ ι μθ προςθκόντωσ υπογεγραμμζνθ, κεωρείται άκυρθ. 

vi. Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι 
επιφυλάξεων επ’ αυτισ, κα κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του 
διαγωνιςμοφ και κα οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ 
του υποψθφίου, που τισ διατυπϊνει. 

vii. ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ από τον υποψιφιο πεδίου τιμϊν τθσ 
Οικονομικισ Προςφοράσ του, κεωρείται ότι θ προμικεια ι θ υπθρεςία του 
εν λόγω πεδίου παρζχεται δωρεάν. 

viii. Οι τελικζσ τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, που κα δοκοφν από τουσ 
διαγωνιηόμενουσ, αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςι τουσ για τθν 
υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και δεν κα υπερβαίνουν το όριο 
του προχπολογιςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

ix. Σεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, οι 
διαγωνιηόμενοι ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για 
τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του Αναδόχου, που κα 
απαςχολθκοφν, και κάκε μορφισ ζξοδα, που κα απαιτθκοφν, για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για 
φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά 
κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ. 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του 
Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

x. Ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπλθρϊςει τον πίνακα του 
Παραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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12. ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςτον εν κζματι διαγωνιςμό κα γίνει με ςτακμιςμζνα 
κριτιρια. 

Ειδικότερα θ τεχνικι προςφορά κα καταλαμβάνει το 80 επί τοισ εκατό ( % ) τθσ 
ςυνολικισ βακμολογίασ και θ οικονομικι προςφορά το 20 επί τοισ εκατό ( % ). Για 
τθν επιλογι τθσ πιο ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ παρακάτω 
διαδικαςία : 

1. Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

2. Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ 
δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

3. Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν 
απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

4. Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ  
Προςφοράσ, με βάςθ τον ακόλουκο τφπο. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i 

Kmin Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi  Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i  

 

Η πλζον ςυμφζρουςα  προςφορά είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ.  

Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον υποψιφιο που ζχει υποβάλει τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

Βακμολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν 

Η Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τον Πίνακα  
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτόσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. 

Όλα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 

Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βακμολογία 
αυτι αυξάνεται ζωσ 110 βακμοφσ  όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
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προδιαγραφζσ. Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο 

του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του και θ 
ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κριτιρια αξιολόγθςθσ 
υντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

1 Κατανόθςθ του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 10% 

2 
Ζλεγχοσ ποιότθτασ των προσ εκτφπωςθ εντφπων και ειδϊν 

γραφείου, βάςει του προςκομιςκζντοσ δείγματοσ εκάςτθσ 
κατθγορίασ, ςφμφωνα με το εδ. Α του άρκρου 10 τθσ 
παροφςασ. 

60% 

3 Ρεαλιςτικότθτα του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ των 

εκάςτοτε υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ, ςτθ ςυχνότθτα των 

παραγγελιϊν που ορίηονται ςτο Παράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των κερινϊν μθνϊν. 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Διαμόρφωςθ του ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ 

Σο κόςτοσ Κ κάκε προςφοράσ, περιλαμβάνει το κόςτοσ εκτζλεςθσ του ζργου και 
κάκε άλλο κόςτοσ το οποίο ορίηει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν οικονομικι του 
προςφορά.  

Σεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ οικονομικισ προςφοράσ προ ΦΠΑ οι 

Τποψιφιοι ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ τουσ όλεσ τισ δαπάνεσ για τισ 

αμοιβζσ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν τουσ, κακϊσ και κάκε μορφισ ζξοδα, 

που κα απαιτθκοφν, για τθν παροχι υπθρεςίασ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, 

όπωσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ 

αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, 

ςφμφωνα με τθ φμβαςθ, κακϊσ επίςθσ και τα γενικά ζξοδα και το όφελόσ του.  

Για τθν οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κα λθφκεί υπόψθ το ςυνολικό 
κόςτοσ χωρίσ ΦΠΑ.  

 

13. ΔΚΑΔΚΚΑΣΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Ο ζλεγχοσ τθσ υποβολισ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και θ αξιολόγθςθ των 

Σεχνικϊν και των Οικονομικϊν Προςφορϊν γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
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Επικοινωνίασ, μόνθσ αρμόδιασ για το άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου, του 

υποφακζλου «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ» κακϊσ και 

του υποφακζλου «Οικονομικισ Ρροςφοράσ».  

Η αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου τθσ εκάςτοτε Προςφοράσ και των δφο 

εςωκλειόμενων υποφακζλων γίνεται τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

παρουςία των ενδιαφερομζνων ι των νόμιμων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το 

επικυμοφν. 

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

Αποςφραγίηεται και μονογράφεται ο κυρίωσ φάκελοσ του κάκε Υποψθφίου. 

Αποςφραγίηεται και μονογράφεται ο υποφάκελοσ των «Δικαιολογθτικϊν 

Συμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ» εκάςτου Υποψθφίου. 

Μονογράφονται τα περιεχόμενα ζγγραφα ςτον εν λόγω υποφάκελο κακϊσ και οι 

τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο. 

Οι πράξεισ μονογραφισ αρκεί να γίνονται από ζνα οποιοδιποτε μζλοσ τθσ 

Επιτροπισ. 

Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» εκάςτου Υποψθφίου κα αποςφραγιςτεί 

μετά τθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ Τεχνικισ του Ρροςφοράσ, θ 

προςφορά του οποίου δεν ζχει απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ 

αξιολόγθςθσ. Ο εν λόγω υποφάκελοσ αρκεί να μονογραφθκεί από ζνα 

οποιοδιποτε μζλοσ τθσ Επιτροπισ κατά φφλλο.  

Οι υποφάκελοι «Οικονομικισ Ρροςφοράσ», για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ, είτε κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ είτε κατά τθν 

τεχνικι αξιολόγθςθ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ 

Υποψθφίουσ. 

Η κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΡΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των 

προςφορϊν.  

Για όλα τα παραπάνω, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό/ά, με ςυγκριτικό πίνακα των 

οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων και προτείνει τθν ανακιρυξθ ωσ 

Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ των 

ειδϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Αϋ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςασ. 

τθ ςυνζχεια, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν αποφαςίηει για 

τθν ζγκριςθ του/των εν λόγω πρακτικοφ/ϊν με απόφαςθ που υπογράφεται από το 

αρμόδιο όργανο του φορζα και με τθν οποία δθμοςιοποιείται ςτο διαδίκτυο το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ. 
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Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Τπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ.  

 

14. ΕΓΓΥΗΤΚΚΗ ΕΡΚΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει Εγγυθτικι 

Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα 

Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ των Όρων τθσ φμβαςθσ.  

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ του 

Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά τουσ 

ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με τθν 

παροφςα.  

Εάν ο Ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ καταπίπτει, λόγω ποινισ όλο το ποςό τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία ζχει 

το δικαίωμα να αξιϊςει ςωρευτικά πζρα από το ποςό τθσ παραπάνω ποινισ και τθν 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ που προκλικθκε από τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου, θ οποία κα αποδεικνφεται με ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ του Ζργου.  

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 

και τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 

15.  ΑΝΩΤΕΑ ΒΚΑ  

Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεϊν του αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται επαρκϊσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε δφο (2) μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα ςτοιχεία. ε περίπτωςθ που ο 

Ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του 

δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ.   

 

Δεν επιτρζπεται επίκλθςθ γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ, προκειμζνου να αρνθκοφν τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα 
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με τθν παροφςα, κα ζπρεπε να ζχουν εκπλθρωκεί πριν ανακφψει το γεγονόσ τθσ 

ανωτζρασ βίασ. 

16. ΡΛΗΟΦΟΚΕΣ 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτα 

τθλζφωνα 210 9098273-272 μζχρι και τισ  02/09/2016 και ϊρα 13:00 μ.μ.  

χετικά με τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτα 

τθλζφωνα 210-9098470 και 210-9098471 μζχρι και τισ 02/09/2016 και ϊρα 13:00 

μ.μ. Προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει 

και με e-mail, ςτθν διεφκυνςθ fotini.lionti@minpress.gr ι akoutsol@minpress.gr 

χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ από τθν 

υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα με επιςτολι ι με fax 210 9098453  εντόσ 

οριηόμενθσ προκεςμίασ. 

17.  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΚΚΑΚΟ 

Η φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  

ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθν εξϊδικθ επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω 

οριηόμενα, αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

18. ΛΟΚΡΟΚ ΟΟΚ – ΤΕΧΝΚΚΕΣ ΡΟΔΚΑΓΑΦΕΣ 

Κατά τα λοιπά ο παρϊν Πρόχειροσ Επαναλθπτικόσ Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί 

ςφμφωνα με το περιεχόμενο του ςυνθμμζνου Ραραρτιματοσ ΑϋΤεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν.  

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ διατθρεί το δικαίωμα να 

ματαιϊςει οποτεδιποτε τθν παροφςα διαδικαςία. 

Η δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ γίνεται αποκλειςτικά για 

λόγουσ μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και δεν μεταβάλει τθ νομικι φφςθ τθσ διαδικαςίασ 

που αφορά ςτουσ πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ. 

               ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

                                                            Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ 
                                                                      
                                                                            

                                                                                Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

mailto:fotini.lionti@minpress.gr
mailto:akoutsol@minpress.gr
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ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ 
 

ΤΕΧΝΚΚΕΣ ΡΟΔΚΑΓΑΦΕΣ, ΕΚΔΗ ΚΑΚ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΣ ΕΚΤΥΡΩΣΗ ΕΝΤΥΡΩΝ 

Θ/ΚΑΚ ΕΚΔΩΝ ΓΑΦΕΚΟΥ  

 

  

ΕΚΔΟΣ ΤΕΜΑΧΚΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΡΑΑΓΓΕΛΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΚΚΗ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 

ΤΚΜΗ ΧΩΚΣ ΦΡΑ 

1 

8ςζλιδο ζντυπο, διαςτάςεων 

191x278mm (εκτφπωςθ offset), με 

καρφίτςα, χαρτί 150γρ, τετραχρωμία 

 

5.000 5 Χ 1.000   

2 

12ςζλιδο ζντυπο, διαςτάςεων 

191x278mm (εκτφπωςθ offset), με 

καρφίτςα, χαρτί 150γρ, τετραχρωμία 

 

5.000 
5 Χ 1.000   

3 

28ςζλιδο ζντυπο, διαςτάςεων 

100x140mm (εκτφπωςθ offset), με 

καρφίτςα, χαρτί 150γρ, τετραχρωμία 

 

5.000 1 Χ 5.000   

4 

28ςζλιδο ζντυπο, διαςτάςεων 

191x278mm (εκτφπωςθ offset), με 

καρφίτςα, χαρτί 150γρ, τετραχρωμία 

 

1.000 1 Χ 1.000   

5 Αφίςα Α3, χαρτί 150γρ τετραχρωμία 400 10 Χ 40   

6 Folder, χαρτί velvet 300γρ, τετραχρωμία 3.000 1 Χ 3.000   

7 

Μονόφυλλο 11x15εκ., δφο όψεισ, 

τετραχρωμία, χαρτί 300γρ (προςκλιςεισ) 

 

1.000 5 Χ 200   

8 

Μονόφυλλο Α5 δφο όψεισ, τετραχρωμία, 

χαρτί 150γρ 

 

1.500 3 Χ 500   

9 

ελιδοδείκτεσ 2 όψεων, χαρτί velvet 

300γρ, τετραχρωμία 

 

3.000 1 Χ 3.000   

10 Φάκελοι 11x15εκ. ατφπωτοι  1.000 1 Χ 1.000   

11 

Μπλοκ Α4 χαρτί γραφισ 80γρ 

τετράχρωμθ εκτφπωςθ  

 

1.000 1 Χ 1.000   

12 

Μπλοκ Α4 χαρτί γραφισ 80γρ με 

εξϊφυλλο τετράχρωμθσ εκτφπωςθσ 

1.000 

 1 Χ 1.000   
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13 

Μπλοκ Α5 χαρτί γραφισ 80γρ 

τετράχρωμθ εκτφπωςθ 

 

1.000 1 Χ 1.000   

14 

Μπλοκ Α5 χαρτί γραφισ 80γρ με 

εξϊφυλλο τετράχρωμθσ εκτφπωςθσ 

 

3.000 1 Χ 3.000   

15 τυλό με τετράχρωμθ εκτφπωςθ 1.500 3 Χ 500   

16 

Μολφβι με γόμα με εκτφπωςθ 

τετράχρωμθ 

1.500 

3 Χ 500   

17 

USB sticks 8GB, με εκτφπωςθ 

τετράχρωμθ  

600 

2 Χ 300   

    

  

 

Βαςικι προχπόκεςθ που πρζπει να πλθροί ο ανάδοχοσ είναι να είναι ςε κζςθ να 

παραδϊςει τθν όποια παραγγελία μζςα ςε προκεςμία 48 ωρϊν, εξαιρουμζνων 

των Κυριακϊν και των επίςθμων αργιϊν κακϊσ και των περιπτϊςεων ανωτζρασ 

βίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κερινϊν μθνϊν, ςτθ Διεφκυνςθ 

Επικοινωνίασ και Προβολισ τθσ ΓΓΕΕ Φραγκοφδθ 11 & Αλεξάνδρου Πάντου Σ.Κ 

10163 Καλλικζα, Αττικισ. τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, εντόσ τθσ ωσ άνω 

ταχκείςασ προκεςμίασ, ςυμπεριλαμβάνεται και θ γραφιςτικι και κειμενογραφικι 

επεξεργαςία του υλικοφ (κειμζνων, φωτογραφιϊν, εικαςτικϊν κλπ) που κα 

παραλαμβάνει ςε θλεκτρονικι μορφι από τθ ΓΓΕΕ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

αρτιότθτα και βζλτιςτθ ποιότθτα του τελικοφ προιόντοσ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ 

ΕΓΓΥΗΤΚΚΗ ΕΡΚΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - 

 

Ονομαςία Σράπεηασ  

Κατάςτθμα 

Διεφκυνςθ  

Σαχ. Κϊδικασ 

Σθλζφωνο 

Φαξ 

        Ημερομθνία Ζκδοςθσ 

Προσ 

Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 

Σ.Κ. 101 63 Καλλικζα Αττικισ.  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. 

#€ …………………(5% ςυμβατικισ αξίασ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ χωρίσ Φ.Π.Α)   

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι, εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, και ωσ πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι 

κάκε ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των 

……………(ολογράφωσ) (€…………) υπζρ τ….  …………………………………… Διεφκυνςθ 

……………………., ΣΚ …………, για τθν Πιςτι Εφαρμογι και Καλι Εκτζλεςθ από τθν υπζρ 

τθσ οποίασ εγγυϊμεκα των Όρων τθσ φμβαςθσ για τθ 

«……………………………………………..», βάςει τθσ υπ’ αρικμ. …………………………………….. 

Απόφαςθσ κατακφρωςθσ και για οποιαδιποτε απαίτθςθ ςασ που πθγάηει από τθν 

ανωτζρω φμβαςθ. 

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ και κα ςασ 

καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, χωρίσ 

να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ και χωρίσ να αξιϊςουμε 

δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από 

τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
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Η εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν …………………(3 

μινεσ μετά τον ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ) εκτόσ εάν πριν τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για 

παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν 

εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο ζγγραφό ςασ.  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι, το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί 

ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχει κακορίςει το Τπουργείο Οικονομικϊν 

ςτθν Σράπεηά μασ. 

Η παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτι, διζπεται 

από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν, που 

τυχόν προκφψουν από αυτιν, είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

              
          
                                                                           ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 
                                                         Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
                                                                    
 

                                                           Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 

 

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι: 
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
- Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ και Προβολισ 
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