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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14
Τ.Κ. 11522                                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ                  Αρ. Πρωτ. 5768                              
ΤΗΛ: 210-6404206                                                                 Αθήνα 23-4-2018
Fax:  210-6404644
e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ 1.500 ΧΑΡΤΟΠΑΝΟΔΕΤΩΝ

ΤΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών

Κτιρίων

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη συνολική τιμή 

Ημ/νία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη  3 Μαΐου 2018

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού:
Εφετείο Αθηνών Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 7ος

όροφος, γραφείο 1341

Προϋπολογισμός Δαπάνης έτους 2017: με Φ.Π.Α.: 

18.000,00 ευρώ
Γενική περιγραφή έργου:

Βιβλιοδεσία 1.500 χατοπανόδετων τόμων

αποφάσεων και πρακτικών για τις ανάγκες του

Εφετείου Αθηνών

ΚΑΕ
0891Α

Εκτυπώσεις Εκδόσεις Γενικά και Βιβλιοδεσίες
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

συλλογής  εγγράφων  σφραγισμένων  προσφορών  για  την  βιβλιοδεσία  1.500
χαρτοπανόδετων τόμων αποφάσεων και πρακτικών για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Το ν.δ.1017/1971 "Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων", 
όπως ισχύει, 
β) το ν.δ. 496/1974, όπως ισχύει,
γ) το ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει,
δ)  το  π.δ.  80/2016  "Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες",  (Φ.Ε.Κ.  145Α/5-8-
2016),
ε)  το  ν.4412/2016  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016),
στ) την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στη 1187/22-2-2017 συνεδρίασή
του, με την οποία εξουσιοδότησε το τακτικό του μέλος Μαρία Αρβανίτη, Προϊσταμένη
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Διοίκησης  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  του
οικείου Υπουργείου,  να εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης
(Φ.Ε.Κ. 1055Β/28-3-2017),
ζ)  τη  με  αριθμό  10617/2017/22-2-2018  πρόταση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  για  την  έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης
18.000,00€ για βιβλιοδεσία 1.500 τόμων αποφάσεων και πρακτικών για τις ανάγκες του
Εφετείου Αθηνών, και
η) το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριμένου ποσού διάθεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
θ) τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 31 και 118 του Νόμου 4412/2016 για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων προμηθειών και Υπηρεσιών.
ι)  την  Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης  του Ταμείου  Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων  (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)  με  αριθμ.  πρωτ.  7229/23-3-2018  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η
δέσμευση πίστωσης ύψους 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  σε βάρος
του ΚΑΕ 0891Α του προϋπολογισμού έτους 2018 η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1223
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για την βιβλιοδέτηση  τόμων
αποφάσεων και πρακτικών για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη  συλλογή  εγγράφων  σφραγισμένων  προσφορών  για  την  βιβλιοδεσία  1.500
χαρτοπανόδετων τόμων αποφάσεων και πρακτικών για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή  ,   για την κάλυψη των αναγκών του
Εφετείου Αθηνών 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την βιβλιοδεσία 1.500 χαρτοπανόδετων
τόμων αποφάσεων και  πρακτικών για  τις  ανάγκες  του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται  στο
ποσό των  δέκα  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ  (18.000,00€) συμπεριλαμβανομένων  Φ.Π.Α.  και
κρατήσεων.
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ.  στο  γραφείο  1341,  7ος όροφος  του  Εφετείου  Αθηνών  (Διεύθυνση:  Δικαστικό  Μέγαρο
Αθηνών, Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 14, Τ.Κ. 11522), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει
να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 3-5-2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 μ., στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών, γραφείο 1341 στον κ. Αθανάσιο
Μπαλαχούτη, τηλ. 210-6404206 και φαξ 210-6404644.

Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή
για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται (άρθρ. 96 παρ. 5 ν.4412/16).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  και  στη «Διαύγεια» στο σύνδεσμο του Εφετείου
Αθηνών www  .  efeteioathinon  .  gr  .

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
2) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
3) Συνεταιρισμοί

Β) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η  προσφορά,  η  οποία  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένη,  υποβάλλεται  στην
ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού,
μέσα σε σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ.

Στο  φάκελο  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να  αναγράφονται
ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την
παρούσα διαδικασία. γ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. δ) Τα
στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα  στον  ΦΑΚΕΛΟ  της  προσφοράς,  που  θα  φέρει  τα  στοιχεία  της  ανωτέρω
παραγράφου, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, στις 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 στο γραφείο 1341, 7ος όροφος  του Εφετείου Αθηνών.

Η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
(άρθ. 57 ν.4412/16).

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
αυθημερόν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.

Το  Εφετείο  Αθηνών  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να τα παρέχουν (άρθρ. 102 ν.4412/16).

Προσφορές  που  παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Ανακοίνωσης, απορρίπτονται (άρθ. 91 ν.4412/16).

Σημειώνεται  ότι  οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  φέρουν  ξέσματα,  παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ., η δε αρμόδια επιτροπή θα πρέπει,
κατά  τον  έλεγχο,  να  μονογράψει  τις  τυχόν  διορθώσεις,  προσθήκες,  κλπ.  και  γενικά  να
επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
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Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ  1.500  ΧΑΤΟΠΑΝΟΔΕΤΩΝ  ΤΟΜΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την βιβλιοδεσία 
χαρτοπανόδετων τόμων αποφάσεων 
και πρακτικών

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Γενικά

1.1

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
αφορά στην βιβλιοδεσία 1.500 
χαρτοπανόδετων τόμων αποφάσεων 
και πρακτικών

NAI

1.2

Οι προσφέροντες θα πρέπει να 
δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με
τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών , όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη, οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί.

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

    
1.3

Η βιβλιοδεσία των 
χαρτοπανόδετων τόμων πρέπει να
είναι στερεή και επιμελημένη 
και από τεχνικής και από 
καλλιτεχνικής άποψης και να 
χρησιμοποιηθούν άριστα υλικά. 

NAI

1.4

Κατά την βιβλιοδέτηση να 
τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες
της υπηρεσίας (καθορισμό 
χρώματος υφάσματος)

NAI
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1.5

Το πάχος κάθε τόμου θα 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 
4,00 εκ. μέχρι 4,50 εκ. και θα
έχει σκληρά εξώφυλλα (πάχους 
τριών {3} χιλιοστών).  
Ειδικότερα όμως το τμήμα του 
αρχείου θα έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα και την 
ευχέρεια να δώσει πρόσθετες 
οδηγίες για το μέγεθος και το 
χρώμα κάθε είδους τόμου, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
προοπτική της καλής διατήρησης
και εύκολης χρήσης του αρχείου
καθώς επίσης και την 
δυνατότητα να φωτοτυπείται 
οτιδήποτε από τον τόμο χωρίς 
να σπάει η ράχη του. 

ΝΑΙ

1.6

Επίσης το προς βιβλιοδέτηση 
υλικό που είναι (δικαστικές 
αποφάσεις κ.λ.π.) που είναι σε
μέγεθος Α4, δεν θα κόβεται 
αλλά θα βιβλιοδετείται στις 
διαστάσεις μεγέθους Α4.

ΝΑΙ

1.7

Οι χαρτοπανόδετοι τόμοι πρέπει
να γίνουν με γερό πανί και 
ποικιλία στο χρωματολόγιο.  Τα
χρώματα του υφάσματος (λινό 
πανί) που θα χρησιμοποιηθούν 
πρέπει να είναι ανεξίτηλα και 
σύμφωνα με τα υποδείγματα που 
δίνει το Εφετείο Αθηνών. 

ΝΑΙ

1.8

  Κατά την διαδικασία της 
βιβλιοδέτησης πρέπει να 
αφαιρούνται όλα τα συρραπτικά,
καρφίτσες κλπ από κάθε 
δικογραφία-υπόθεση.  Να 
διορθώνονται τα τσαλακωμένα, 
να διπλώνονται τα τυχόν σχέδια
και κάθε μεγάλο έντυπο που 
υπάρχει.

ΝΑΙ

1.9

Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να μην αφαιρούνται από το
προς βιβλιοδέτηση υλικό τα 
αντίγραφα των γραμματίων-
παραβόλων και οτιδήποτε είναι 
συνημμένο.

ΝΑΙ

1.10
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών είναι απαράβατοι 
επί ποινή αποκλεισμού.

ΝΑΙ
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ΙΙ.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ………………………………………………………………………………..
                                                     ……………………………………………………………………………………………
……………………………….

                                                     με έδρα……………………………………………………………,
οδός……………………………….αρ…..
                                                     Τ.Κ………………………………….,ΑΦΜ……………………………,ΔΟΥ……
…………………………………
                                                     τηλέφωνα
επικοινωνίας…………………………………………………………….φαξ………………….
                                                     email…………………………………………………………………………………
………………………………….

     

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα
Μέτρησης

Γενικό Σύνολο
Ποσότητα

Τιμή Mονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

(ποσότητα Χ 
τιμή)

1

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ
ΧΑΡΤΟΠΑΝΟΔΕΤΩΝ

ΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500   
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Δηλώνω  ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
Πρόσκλησης, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η  συνολική  αξία  για  την  βιβλιοδέτηση  των  1.500  χαρτοπανόδετων  τόμων
αποφάσεων και  πρακτικών για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται  στο
συνολικό ποσό των ………………………………………………………χωρίς ΦΠΑ 
και στο συνολικό ποσό …………………………….……………………….. με Φ.Π.Α.(24%)
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Εφετείο Αθηνών βιβλιοδετημένους 1.500
χαρτοπανόδετους τόμους αποφάσεων και πρακτικών εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνησίου
της  υπογραφής,  στην  οποία  να  αναγράφει  τα  στοιχεία  του  εν  λόγω  διαγωνισμού-
ανακοίνωσης,  στον οποίο  συμμετέχει  και  να δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση και  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης συλλογής προφορών, η δε
προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Επίσης  θα  πρέπει  να  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση χωρίς θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής του  άνω  νόμου  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1, 2, 4, ν.4412/16 καθώς και ότι
πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από το άρθρο 75 του ίδιου νόμου (άρθρ. 79
παρ. 2α, β αυτού).

Ε) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψηφίους  αναδόχους  για  εκατόν

ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του στον ανάδοχο μπορεί  να γίνεται και με την
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

ΣΤ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  τιμές  των  προσφορών  θα  περιλαμβάνουν  α)  όλες  τις  επιβαρύνσεις  (φόρους
κ.λ.π.),  οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της ανακοίνωσης.
Γ.  Να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  να  προσφύγει  στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 106 του Ν.
4412/2016.

Η) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο  προμηθευτής  που  θα  επιλεγεί  θα  εκτελέσει  όλες  τις  εργασίες  με  έμπειρο,

ασφαλισμένο και ειδικευμένο προσωπικό.  Υποχρεούται δε για την απαρέγκλιτη τήρηση των

διατάξεων της εργατικής και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας και  της  νομοθεσίας περί  υγείας και

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (άρθρ. 68 παρ. 2 Ν.

3863/2010) καθώς επίσης και ότι διαλαμβάνεται στο άρθρ. 68 παρ. 1 Ν. 3863/2010 και ως ο

νόμος ισχύει μαζί με τις σχετικές εγκυκλίους.  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των τόμων προς βιβλιοδεσία καθώς και της καθημερινής
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χρήσης του αρχείου θα πρέπει να γίνεται τμηματική παραλαβή και παράδοση κάθε είδους

αρχείου και επιστροφή των βιβλιοδετημένων τόμων το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες

ημέρες.  Κάθε βιβλιοδετημένος τόμος κακότεχνος, δεμένος με λάθη στη σειρά αρίθμησης ή

γενικότερα μη σύμφωνος με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης ως και τους κανόνες

καλής τέχνης θα απορρίπτεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο για την παραλαβή του, αφού

διενεργηθεί ο ανάλογος έλεγχος.  Ο προμηθευτής εγγυάται ότι θα παραδώσει τα ανωτέρω

είδη-βιβλία και θα είναι αρίστης ποιότητάς.  Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω είδη

βιβλία  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  παρουσιάσουν  κάποιο  ελάττωμα  από  την

ημερομηνία παραλαβής τους που έχει σχέση με την βιβλιοδεσία, ο προμηθευτής αναλαμβάνει

την επισκευή ή την αντικατάστασή τους χωρίς καμία επιβάρυνση από την υπηρεσία μας.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει από το ΤΑΧΔΙΚ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που

θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, ύστερα από την σύνταξη και υπογραφή ως και την

υποβολή  των  σχετικών  δικαιολογητικών  της  υπηρεσίας  του  Εφετείου  Αθηνών  προς  το

ΤΑΧΔΙΚ, και την βεβαίωση παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής. Επίσης όλες οι

νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά

πληρωμής (τιμολόγιο κτλ) θα εκδοθούν στα στοιχεία: ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ 090016762 Δ.Ο.Υ ΙΒ΄

ΑΘΗΝΩΝ Μεσογείων 96 Τ.Κ.11527).

Η  παρούσα  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  από  την  Ελληνική

Νομοθεσία.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση,

εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Απόφασης Ανάθεσης είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, σύμφωνα με τα παραπάνω θα καταβληθεί

κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχομένως αναφύονται

μεταξύ τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
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