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Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.), ςε ςυνζχεια των υπ’ 

αρικ. 1253/40θ/08-11-2017, 1460/45θ/6-12-2017 και 8/49θ/10-01-201 Αποφάςεων του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.,  

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 
 

Ανοικτό Θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφοράβάςει τιμισ(χαμθλότερθ τιμι), για τθν επιλογι αναδόχου για τθν παροχι 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.με διάρκεια δφο (2) ζτθ,από τθν επόμενθ θμερομθνία τθσ 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με δυνατότθτα επζκταςθσ για ζνα (1) ακόμθζτοσ.  

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επζκταςθσ, θ οποία κα βαρφνει 

τον ΚΑΕ 00.10.0831 «Ταχυδρομικά Τζλθ» κα ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 600.000,00€ (εξακοςίων 

χιλιάδων ευρϊ) προ Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι 744.000,00 € (επτακοςίων ςαράντα τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%.  

Το εν λόγω ποςό κατανζμεται ωσ εξισ: 

 

Ζτοσ 
Επιμεριςμόσ Ρροχπολογιηόμενθσ 

Δαπάνθσ  χωρίσ ΦΡΑ 

2018 200.000 € 

2019 200.000 € 

2020 
(ζτοσ επζκταςθσ) 

200.000 € 

 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr και ςφμφωνα με τα όςα περιλαμβάνονται ςτο ςϊμα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςτα Ραραρτιματα Α’, Β’, Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ:  

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ-Ρεριγραφι αντικειμζνου - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ- Υπόδειγμα  Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ-Αξιολόγθςθ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν   

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ- Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  Συμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ- Σχζδιο Σφμβαςθσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ-Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ  (TEΥΔ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ   

 

 

Επωνυμία  
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ 
& Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ  Φιλελλινων 13-15, Σφνταγμα 

Ρόλθ  Ακινα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ  10557 

Χϊρα  Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS  EL303 Κεντρικόσ Τομζασ Ακθνϊν  

Τθλζφωνο  210 3275026, 210 3275292, 210 3275289 

Φαξ  210 3275099 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   t.prom@eteaep.gov.gr 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ  Μαρία ουφικτοφ 
Σταυροφλα Μπίτςικα 
Ελζνθ Γεμιςτοφ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  www.eteaep.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου(Ν.Ρ.Δ.Δ)και ανικει ςτον Δθμόςιο Τομζα 
(πλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οιΥπθρεςίεσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

1. α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Επιπλζον, οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ και από τον ιςτότοπο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.www.eteaep.gov.gr. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  ςτθ διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ)   Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμενεσ από :www.promitheus.gov.gr 

 
 
 

mailto:t.prom@eteaep.gov.gr
http://www.eteaep.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eteaep.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 
6 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ  

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.   

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & 
Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθβαρφνει τον Κ.Α.Ε.: 
0831«Ταχυδρομικά τζλθ»του οικονομικοφ ζτουσ 2018,2019 και ςε περίπτωςθ επζκταςθσ του 
προυπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα. 

1.3 Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. (Διευκφνςεισ και 
Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ) προσ τουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια και το Εξωτερικό 
(πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα και Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ).  
 
Συγκεκριμζνα το ζργο αναφζρεται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό 
τθν ζγκαιρθ, αςφαλι και ποιοτικι παραλαβι, διαλογι, μεταφορά και διανομι/παράδοςθ τουσ ςτουσ 
τελικοφσ αποδζκτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ και ςτο εξωτερικό.  
 
Οι όροι παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.  
 
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 64110000-0(Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ).  
 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται μόνο για το ςφνολο του ζργουενϊ προςφορζσ για τμιματα του ζργου 
αποκλείονται. 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δυο (2) ζτθ από τθν επόμενθ θμερονθνία τθσ υπογραφισ τθσ και 
με δυνατότθτα επζκταςθσ για ζνα ακόμθ (1) ζτοσ. 
 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ με διάρκεια δυο (2) ζτθ και με τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ζνόσ 
ακόμθ (1) ζτουσ, ςυνολικά, ανζρχεται ςτο ποςό των των600.000,00 € (εξακοςίων χιλιάδων ευρϊ) προ 
Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι 744.000,00 € (επτακοςίων ςαράντα τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%.   
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ χρθματοδοτοφνται από τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.), και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 
0831«Ταχυδρομικά τζλθ», βάςει των ακόλουκων αποφάςεων:  
 Τθν Α.Ρ. 4402/09-01-2018 Διοικθτικι ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του εποπτεφοντοσ 

υπουργείου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο   

 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,    

 του ν. 3115/2003 Ρερί Σφςταςθσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν» και τθν 
1001/Φ21/17-03-2005 Απόφαςθ ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ του Απορριτου των 
Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν 

 του ν. 4053/07-03-2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «φκμιςθ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ. Θεμάτων 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ, (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2008/6/ΕΚ ςτο ελλθνικό 
δίκαιο».  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,  

 του άρκρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,   

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

του ν.3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων”  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,   

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,   

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  
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 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,  

 τθσ με αρ. 57654/22-5-2017 (Β’ 1781/ 23-5-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β’/02.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

  Τθν υπ’ αρικ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ των Οικονομικϊν για 
αφξθςθ και οριςμό ςε ΕΥΩ του χρθματικοφ ποςοφ του άρκ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τθ ςφναψθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων. 

- Τα άρκρα 74-85 και 90 του  Ν. 4387/2016  (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ - 
Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ - ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ – υκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ» 

 Τθν υπ’ αρικ. Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΦΕΚ 4288 τ. Βϋ) Κ.Υ.Α. «Διάρκρωςθ των οργανικϊν 
μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.)(Ν.Ρ.Δ.Δ.)». 

 Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 210/02-01-2018 απόφαςθ του Διοικθτι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., «Συγκρότθςθ επιτροπϊν 
διενζργειασ διαγωνιςμϊν, αξιολόγθςθσ προςφορϊν, ενςτάςεων και παρακολοφκθςθσ - παραλαβισ 
υλικϊν και υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2018».  

 Τισυπ’ αρικ. 1253/40θ/08-11-2017, 1460/45θ/6-12-2017 και 8/49θ/10-01-201Αποφάςεων του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., με τισ οποία εγκρίνεται θ διενζργειαΑνοικτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ. 

 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9374/18-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΞ646587Θ-ΘΙ8) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, ςε 
βάροσ του ΚΑΕ 0831 «Ταχυδρομικά Τζλθ» θ οποία καταχωρικθκε με α/α 108 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 
και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.. 

   Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Τθν Α.Ρ. 4402/09-01-2018 Διοικθτικι ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ 
υποχρζωςθσ του εποπτεφοντοσ υπουργείου 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ   

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 05θ Φεβρουαρίου 2018,θμζρα Δευτζρα  
και ϊρα 09:30 π.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, τθν 05θ Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 10:00 π.μ. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δθμοςιότθτα  

 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και θ Ρροκιρυξι τθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

 Εφθμερίδα 1 : ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ 

 Εφθμερίδα 2: ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκείςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   https://www.eteaep.gov.gr 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 0851«Διαφιμιςεισ και 
Δθμοςιεφςεισ» του οικονομικοφ ζτουσ 2018του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & Εφάπαξ 
Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ   

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:  

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.  

 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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10 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ  

 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:  

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα Α’, Β’, Γ’, Δ’ &Ε’ και που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ 

 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ  (TEΥΔ) 
 Σχζδιο Σφμβαςθσ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ  

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων  

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσπριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ(4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνίαυποβολισ προςφορϊν,   

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.  

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία.  

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 
του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2.1.5 Εγγυιςεισ  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 
κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ 
τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων 
καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ  

 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ   

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και   
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφιγια τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που 
ανζρχεται ςτο 1% τθσ προυπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ τθν επζκταςθ, ιτοι ςτο ποςό των 
τeςςάρωνχιλιάδων ευρϊ (4.000,00 €). (Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ) 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 31-08-2018, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.   

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:   

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και   

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και    

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) 
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:   
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),   

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,   

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),   
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,   

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),  
 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.  

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Δεν ζχει εφαρμογι (πρβλ. 73 παρ.3 του ν. 4412/2016). 

2.2.3.4.Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:   

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,   

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,   

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,   

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,   

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,   

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,   

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,   

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,   

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.   

2.2.3.5 Δεν ζχει εφαρμογι. 
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2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7.Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, 
ιτοιζγκαιρθ, αςφαλι και ποιοτικι παραλαβι, διαλογι, μεταφορά και διανομι/παράδοςθ τουσ ςτουσ 
τελικοφσ αποδζκτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ και ςτο εξωτερικό. Ειδικότερα απαιτείται να 
διακζτουν: 

α) να ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα (όπωσ αυτό αποδεικνφεται από 
τουσ καταςτατικοφσ τουσ ςκοποφσ και τον επίςθμο κφκλο εργαςιϊν τουσ), κατά τα τελευταία  τρία (3) 
ζτθ τουλάχιςτον,  τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.  

β) να διακζτουν κατά τθν κατά το χρόνο ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμόειδικι άδεια από τθν Εκνικι 
Επιτροπι Ταχυδρομείων και Τθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν 
οριςτεί ωσ Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012)  

γ) να πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου  για τθν   άςκθςθ 
ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων.  

δ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και να παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με 
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ 
περιοχισ.  

ε) να διακζτουν Ρολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν από τθν   Αρχι 
Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.  
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ςτ) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά  μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςι τουσ.  

η) να τθροφν και να δθμοςιοποιοφν το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τον καταναλωτι.(Χ.Υ.Κ) 

Πλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να διακζτουν για τισ παρεχόμενεσ από αυτοφσ υπθρεςίεσ ειδικι 
άδεια  από τθν ΕΕΤΤ (ι να ζχουν οριςτεί ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4053/2012), να ζχουν εγκεκριμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του απορριτου των 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από τθν Α.Δ.Α.Ε. και να είναι εγγεγραμμζνα ςε ζνα από τα εμπορικά μθτρϊα.  

 

2.2.5.  Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Κάκε προςφζρων  πρζπει να διακζτει τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια που να του διαςφαλίηει τθ 
δυνατότθτα να υλοποιιςει το αντικείμενο των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ.   

Συγκεκριμζνα κα πρζπει να ζχει ςυνολικό  κφκλο εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που είναι 
ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ, μεγαλφτερο από το 120% του προχπολογιςμοφ(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ) του υπό ανάκεςθ Ζργου, χωρίσ ΦΡΑ.   

 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  

1. Δίκτυο :  

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Φορζων,(διακίνθςθ ογκϊδουσ αλλθλογραφίασ ςτουσ 
προβλεπόμενουσ χρόνουσ) κα πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ζνωςθσ) να 
διακζτει ικανό αρικμό καταςτθμάτων ςε πανελλαδικό επίπεδο και ςυγκεκριμζνα:   

α) ζνα (1) τουλάχιςτον κατάςτθμα ςτο 95% των Καλλικρατικϊν διμων 

β)  δφο (2) τουλάχιςτον κζντρα διαλογισ ανά τθν ελλθνικι επικράτεια.  
Οι προςφζροντεσ αναφζρουν εάν κα χρθςιμοποιιςουν το δίκτυο του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ 
Υπθρεςίασ και με ποιόν τρόπο(ςυγκεκριμζνα ταχυδρομικά καταςτιματα ,ταχυδρομικζσ κυρίδεσ, κ.λ.π.) 
ςφμφωνα με τον αρ.728/6/2014 Κανονιςμό τθσ ΕΕΤΤ. Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ απαιτείται 
υπεφκυνθ διλωςθ του Ραρόχου Κακολικισ υπθρεςίασ ςτθν οποία κα δθλϊνετε ρθτά ότι αποδζχεται τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία μζχρι και τθ λιξθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. Επιπλζον για τθ διανομι και 
επίδοςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςε χϊρεσ του Εξωτερικοφ, κα πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να 
διατθρεί ςυνεργαςία με αντίςτοιχεσ ξζνεσ Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ / Εταιρίεσ 

2. Ρροςωπικό  
Ο προςφζρων(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ζνωςθσ) κα πρζπει να διακζτει προςωπικό που να ανζρχεται 
τουλάχιςτον ςε 2.000 υπαλλιλουσ, που να είναι ικανό να παρζχει τισ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ πλαίςιο, ενϊ παρζχει πλθροφορίεσ για :  

α. το απαςχολοφμενο προςωπικό (αρικμόσ, ειδικότθτεσ, επίπεδο εμπειρίασ)  κατά τον χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ και   

β. το μζςο ετιςιο ανκρϊπινο δυναμικό του  κατά τθν τελευταία τριετία.  

 Επίςθσ, απαιτείται να διακζςει για το εν λόγω ζργο πενταμελι Ομάδα Ζργου από υπαλλιλουσ του, εκ 
των οποίων ζνασ κα οριςκεί Υπεφκυνοσ Ζργου με 10ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε 
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Διαχείριςθ Ζργων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν μεγάλθσ κλίμακασ με Ρανεπιςτθμιακό Τίτλο Σπουδϊν (ΑΕΙ 
ι ιςοδφναμο), κακϊσ και ζνασ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι 
εμπειρία ςε Διαχείριςθ Ζργων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν μεγάλθσ κλίμακασ με Ρανεπιςτθμιακό Τίτλο 
Σπουδϊν (ΑΕΙ ι ιςοδφναμο).   

Θ Ομάδα Ζργου κα παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ  του ζργου παροχισ ταχυδρομικϊν  υπθρεςιϊν ςτουσ 
Φορείσ, κα ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ των Φορζων για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων, κα 
ενθμερϊνει τισ υπθρεςίεσ των Φορζων για κζματα που αφοροφν ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ.  
 

3. Μεταφορικά μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου  
Ο Ρροςφζρων(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ζνωςθσ) κα πρζπει να διακζτει:  
Τουλάχιςτον 800 τετράτροχα (φορτθγά και επιβατικά αυτοκίνθτα για τθν παραλαβι και τθ διακίνθςθ 
τθσ αλλθλογραφίασ και των δεμάτων).   
Τουλάχιςτον 1.000  δίκυκλα τα οποία χρθςιμοποιοφν οι μεταφορείσ και οι διανομείσ τθσ 
αλλθλογραφίασ.  
 

4. Μθχανολογικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
Ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει τον αναγκαίο μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
Σφμβαςθσ. 

γ. Γνϊςθ και εμπειρία του Υποψθφίου Αναδόχου  
Ο προςφζρων(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ζνωςθσ) κα πρζπει να διακζτει  ικανοποιθτικι τεχνογνωςία, 
επαγγελματικι ικανότθτα και εμπειρία, όπωσ αποδεικνφεται από τα Ζργα που εκτζλεςε τα τελευταία 
τρία χρόνια, αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. Θ εμπειρία είναι 
απαραίτθτθ λόγω του μεγάλου όγκου τθσ διακινοφμενθσ αλλθλογραφίασ, κακϊσ και τθσ εξαιρετικισ 
ςπουδαιότθτασ των προσ ανάκεςθ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ πρζπει να υλοποιοφνται ςτουσ 
προβλεπόμενουσ χρόνουσ με ποιότθτα ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ.  
 
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

Λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ του ζργου και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ποιοτικι παροχι 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ Φορείσ ειδικά ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ 
και τθ νθςιϊτικθ χϊρα, απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, και τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του 
προςφζροντα ςυγκεκριμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ.  

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι ζνωςθ κα πρζπει κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςε αυτιν να 
διακζτει τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά.   

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων   

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί 
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φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν 
τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Φορζων, αλλθλεγγφα και εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εάν για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, κάποιο μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορείνα ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουντθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ 
προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνωανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπαμζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ 
όρουσκαι τθν ίδια τιμι. 

Στθν προςφορά αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ και τοειδικό μζροσ 
των υπθρεςιϊν με το οποίο κα αςχολθκεί. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθςφνκεςθ και τα ποςοςτά 
ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ τελεί υπό τθνπροθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ(ΚΑΑ). 

Θ ζνωςθ εταιρειϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά απόκάκε 
ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο μεςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

Σε περίπτωςθ που -εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ- μζλοστθσ ζνωςθσ δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνοαξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, ταυπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να 
προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθεγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε 
κάκε περίπτωςθ εντόσ τριάντα(30) θμερϊν. Αντικατάςταςθ που διενεργείται χωρίσ τθν παραπάνω 
προχπόκεςθςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ιτθν 
ζκπτωςι του ςε περίπτωςθ που του ζχουν ανατεκεί οι υπθρεςίεσ. 

Ο τρόποσ που κα αςκείται θ ταχυδρομικι υπθρεςία από τα μζλθ τθσ Ενωςθσ δεν καπρζπει να οδθγεί 
ςτθν κατάτμθςθ του ζργου(π.χ. κατάκεςθ των ταχυδρομικϊναντικειμζνων από τισ υπθρεςίεσ των 
Φορζων ςε διαφορετικά ταχυδρομικά καταςτιματα,άλλο για τισ επιςτολζσ , άλλο για τα δζματα, άλλο 
για τα τα ςυςτθμζνα κ.λ.π.). 

Για τον ίδιο ανωτζρω λόγο, εάν ςε κάποιεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ο προςφζρωνχρθςιμοποιιςει εκτόσ 
από το δικό του δίκτυο και το δίκτυο του Ραρόχου ΚακολικισΥπθρεςίασ, οι Φορείσ κα κατακζτουν τα 
ταχυδρομικά αντικείμενα ςτο ίδιο πλθςιζςτεροταχυδρομικό κατάςτθμα. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ.4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Α’, το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάσει του τυποποιθμζνου εντφπου του παραρτιματοσ 
Α’ τθς Απόφαςθσ 158/2016 τθς ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουςσ προσφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεςσ τθς Κατευικυντιριασ Οδθγίαςσ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το 
ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθς ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 76 παρ. 4ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:   

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 
άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν 
λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από πρωτότυπθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ.  

 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
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ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

γ) Δεν ζχει εφαρμογι. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

- Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Ταχυδρομικϊν Επιχειριςεων τθσ ΕΕΤΤ, με τθν οποία κα 
πιςτοποιείται ότι είναι κάτοχοσ ειδικισ άδειασ για παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ 
κακολικισ υπθρεςίασ από τθν ΕΕΤΤ ι αντίγραφο απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ςτθν οποία υπάρχουν όλα τα 
ςτοιχεία τθσ άδειασ του ι άλλο αντίςτοιχο νομιμοποιθτικό δθμόςιο ζγγραφο.  

- ειδικι άδεια από τθν Εκνικι Επιτροπι Ταχυδρομείων και Τθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλθ τθν 
Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν οριςτεί ωσ Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4053/2012)                            

- Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Ρολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν 
του Υποψθφίου Αναδόχου από τθν Αρχι    Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.  

- Ριςτόποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ.  

- Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  

α) πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου  για τθν     άςκθςθ 
ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων(Κακολικι υπθρεςία). 

β) πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και  παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με 
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ 
περιοχισ.  

γ)ςε περίπτωςθ που απαλλάςςονται από τθν καταβολι Φ.Ρ.Α. και  το Φόρο ειςοδιματοσ, δθλϊνουν 
από ποιεσ  διατάξεισ απορρζει αυτό  

δ)Τα ζτθ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν(αναφζρονται χωριςτά τα ζτθ 
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κακολικι υπθρεςία).  

- Ρροςκόμιςθ του Χ.Υ.Κ  

 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 1.5.3α οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

-Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων ςε 
περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των 
ιςολογιςμϊν απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ),  

ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986,  του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τα τρία (3) 
τελευταία χρόνια, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν  

-Επίςθσ δθλϊνουν (Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986) τουσ κφκλουσ εργαςιϊν για τα τρία 
προθγοφμενα ζτθ ωσ εξισ:  
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Γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν(όλεσ οι ςυναφισ δραςτθριότθτεσ) για τα ακόλουκα ζτθ:  

1.ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (.............)   

2.ζτοσ (2015) κφκλοσ εργαςιϊν  (.............)   

3.ζτοσ (2014) κφκλοσ εργαςιϊν  (.............)  και   

 

''Ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν(κακολικι υπθρεςία)προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ  ςχετικι 
δραςτθριότθτα  για τα ακόλουκα ζτθ: 

1.ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (.............)  

2.ζτοσ (2015) κφκλοσ εργαςιϊν (.............)   

3.ζτοσ (2014) κφκλοσ εργαςιϊν (.............)   

-Τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα   

 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

-Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι διακζτουν/παρζχουν  
τα κάτωκι:  
1. Δίκτυο  
α) ζνα (1) τουλάχιςτον κατάςτθμα ςτο 95% των Καλλικρατικϊν διμων,                              
β) δφο (2) τουλάχιςτον κζντρα διαλογισ ανά τθν ελλθνικι επικράτεια.  
γ) Αναλυτικι περιγραφι του δικτφου (κτιριακζσ και τυχόν λοιπζσ υποδομζσ ςθμείων πρόςβαςθσ 
/παραλαβισ, επεξεργαςίασ, διαλογισ, και διανομισ / παράδοςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων). Στθ 
Διλωςθ πρζπει αναλυτικά να αναφζρονται υπό μορφι καταλόγου με αναφορά τθσ διεφκυνςθσ 
(περιοχι, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ.) τα ςθμεία πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ Καλλικρατικοφσ διμουσ τθσ 
Ελλθνικισ Επικράτειασ.   
δ)Κατάλογο των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν άλλων χωρϊν με τισ οποίεσ διατθροφν ςυνεργαςία  
ε)εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί το  δίκτυο του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ, 
προςκομίηει το ςχετικό ςυμφωνθτικό.  

 
2. Ρροςωπικό  
-Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι διακζτουν/παρζχουν 
πλθροφορίεσ για τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6 
Ο Ρροςφζρων κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω πίνακα ςφνκεςθσ Ομάδασ Ζργου.  

 
                       ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ  

α/α 
Ονοματεπϊνυμο μζλουσ τθσ 

Ομάδασ Ζργου 
Θζςθ τθν 

Ομάδα Ζργου 
Κακικοντα 

 

1    

2    

3    

4    

5    
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- Επίςθσ,  κα υποβάλλουν  βιογραφικά ςθμειϊματα ςε τυποποιθμζνθ μορφι για τα μζλθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου, ςτα οποία να αναφζρονται οι τίτλοι ςπουδϊν, θ εξειδίκευςθ και θ εμπειρία τουσ ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτιματοσ Ι’.  
 
3. Μεταφορικά μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου  
-Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι διακζτουν/παρζχουν 
πλθροφορίεσ:  
- για τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6,   
 
4. Μθχανολογικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
-Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα περιγράφονται: - τα μθχανιματα, οι 
εγκαταςτάςεισ και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που διακζτουν για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν του Ζργου.   
- τα κζντρα  διαλογισ των αποςτολϊν με αυτόματο ςφςτθμα διαλογισ  
 
5. Γνϊςθ και εμπειρία του Υποψθφίου Αναδόχου  

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, να κατακζςουν   τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:  
- κατάλογο παρόμοιων ςυναφϊν ζργων που να αφοροφν ςτθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν απλισ 
ι ςυςτθμζνθσ αλλθλογραφίασ που ζχουν εκτελζςει κατά τα προθγοφμενα τρία (3) ζτθ, με αναφορά του 
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ.  
 Οι παραδόςεισ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν αποδεικνφονται εάν μεν ο Αποδζκτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ 
με πιςτοποιθτικά ι πρωτόκολλα παραλαβισ που ςυντάςςονται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν δε 
ο Αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ του εν λόγω 
φορζα.  
 
 
Ο Κατάλογοσ Ζργων πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι:  

 

Α/ Α  
 

Αποδζκτθσ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 
(από-ζωσ) 

ΡΟΥΡΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ 

(1) 
 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ  
ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

(ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 
ΣΤΟ ΕΓΟ 

  
 
 

      

  
 
 

      

  
 
 

      

 
-Ζνα (1) τουλάχιςτον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάκεςθ ζργου, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί 
επιτυχϊσ από τον Υποψιφιο Ανάδοχο, κα πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά.  
 
Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:   
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-Σφςτθμα μζτρθςθσ ποιότθτασ βάςει Ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΝ14534:2003 για τισ αχυδρομικζσ 
υπθρεςίεσ (ι ιςοδφναμου αποτελζςματοσ) τα οποία παρζχονται από ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο φορζα 
για τισ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ.  
-Αναγνωρίηονται επίςθσ ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ 
κακϊσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τα οποία ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προςκομίςει.  

 
Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  
 
Β.6Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  

 
 
Β.7Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
 
Β.8 Δεν ζχει εφαρμογι. 
 

Β.9 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Β.10 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  
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2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθστθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 
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2.4 Κατάρτιςθ και Υποβολι  Ρροςφορϊν  

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ και ςτοΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ Διακιρυξθσ για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ   

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν   

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (Κεφάλαιο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. 
56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:   

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.  

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ.  

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf+. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι  ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά προβλζπονται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.  

Θ  Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

 

2.4.3.1Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
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doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (ΡαράρτθμαΑ’), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραραρτθμα Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  τθσ Διακιρυξθσ 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 
 
 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 
Θ Οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτθν παροφςα διακιρυξθσ, (Ραράρτθμα Γ’ 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ)  ςε μορφι pdf. ψθφιακά υπογεγραμμζνθ.  

Στθν Οικονομικι Ρροςφορά αναγράφεται θ τιμι και ο τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ορίηεται  κατωτζρω: 

Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 
-  Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ  ανά μονάδα.  

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται ςε 
ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πζντε.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ που ιςχφουν ςε κάκε Φορζα, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.   

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει προχπολογιςμό 
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα. 

. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν  

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον οικονομικό φορζα για διάςτθμα εκατόν ογδόντα θμερϊν (180) 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε ο 
οικονομικόσ φορζα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

 
2.4.6Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν  

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει ςε κάκε περίπτωςθ,  τθν προςφορά, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ.1 του άρκρο 91 του νόμου 
4412/16. 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ    

 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν   

 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν  

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 05θ Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι   

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι   

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016.  

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

Ειδικότερα :  
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α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου.   

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί 
να γίνονται και ενιαία.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ.   

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχιαπαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.   

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ 
μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ.   

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα(10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.  

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.   
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ.  

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο 
για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.   

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι   

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,   

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Τ.Ε.Υ.Δ., 
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα 
τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.   

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.   

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει 
υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.    

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.   
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :  

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,   

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.   

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (χαμθλότερθ 
τιμι).  

 

 3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 
3886/2010 (Αϋ/147). Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου 
τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ.   

Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω άρκρο, μζςα ςε 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Αν παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ.  

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι αίτθςθσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010.  

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ προκεςμία για τθν 
άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων 
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά 
τθν Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ.  
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει.  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ς υντελοφνται  μετά 
τθν ζναρξθ ιςχφοσ των παρ.7 και 8 του άρκρου 379 του Ν.4412/16 διζπονται από τισ διατάξεισ του 
Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφουν.  

 
3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ     

 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.   

 

4.ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ)  

 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ   

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ επζκταςθ κατά 1 ζτοσ) κατά τθν παράγραφο 4.5, 
ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ είτε να 
παρατείνει τθν ιδθ κατατεκείςα εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πριν τθ λιξθ τθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.   
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4.2  Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.   
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4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.   

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α’ ζωσ ςτ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 
του ν.3863/2010 (Αϋ115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τον ειδικό όρο τθσ παραγράφου 3 του ίδιου 
άρκρου. 

4.4 Υπεργολαβία  

 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.   

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.   

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ - Επζκταςθ 

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δυο (2) ζτθ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα 
επζκταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για ζναν (1)χρόνο ακόμα μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ 
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει αυτό απαραίτθτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν 
εγγράφωσ προσ τοφτο, με το ίδιο ςυμβατικό αντικείμενο, το ίδιο ςυμβατικό τίμθμα και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα 
προςκομίςει εκ νζου εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί  του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ ι κα μεριμνιςει για τθν 
παράταςθ τθσ ιδθ κατατεκείςασ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ πριν τθ λιξθ τθσ.  
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 

4.6.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ   

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 
5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

 

5.1 Ρλθρωμι- Κρατιςεισ 

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

Θ πλθρωμι εκάςτου τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κα 
γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα με ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ςτο όνομα του 
δικαιοφχου μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθ γνωςτοποίθςθ του 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου ςε μορφι ΙΒΑΝ, που ςυνοδεφεται από αντίγραφο (απλι 
φωτοτυπία) τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία τθρείται ο λογαριαςμόσ ι 
από βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ αυτισ όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 
«Κακοριςμόσ Διαδικαςίασ και λοιπϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν πλθρωμι δθμοςίων δαπανϊν 
από τισ Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016 των κάτωκι δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι: 

α. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ   

β. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ   

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 



 
36 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ   

 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσαπό τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τουσ 
χρόνουσ παράδοςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.   
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.   
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο και 
τθσ ςχετικισ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ που ζχει υπογράψει με τον Φορζα.  
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ  

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων  των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.  

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι.  

 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ   

 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ   

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Τμιμα 
Γραμματείασ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ ΔιεφκυνςθσΡεριουςίασ και 
Ρρομθκειϊντου Φορζα, θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου 
και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 
 
6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε (δφο)2χρόνια από τθν επόμζνθ θμερομθνία τθσ 
υπογραφισ τθσ και με δυνατότθτα επζκταςθσ για ζναν (1) χρόνο ακόμα. 
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6.3    Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ   

 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, με 
μζριμνα των Φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016,   

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν  και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν 
τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν  τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο των 
Φορζων  με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει 
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί 
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια.  

 
6.4  Απόρριψθ Ραράδοςθσ   

 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ.  

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα 
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

 

ΑΘΘΝΑ 19/01/2018 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΣΤΑΥΟΥ 

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ του Ν.Ρ.Δ.Δ. 

«ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ»  (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) 

 

____________________________ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΤΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ : ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

 

 
Α.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, (παραλαβι, διαλογι, 
μεταφορά και διανομι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων) για λογαριαςμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., προσ διάφορουσ 
παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια και το Εξωτερικό (αςφαλιςμζνουσ, ςυνταξιοφχουσ, φυςικά 
& νομικά πρόςωπα, Διευκφνςεισ και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. κακϊσ και Δθμόςιεσ 
Υπθρεςίεσ) για χρονικό διάςτθμα δυο (2) ετϊν, από τθν επομζνθ θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ και 
με δυνατότθτα επζκταςθσ  ενόσ (1) ακόμθ ζτουσ.   
 
Συγκεκριμζνα,τοζργοαναφζρεταιςτθνπαροχιολοκλθρωμζνωνταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνμε 
ςκοπότθνζγκαιρθ,αςφαλικαιποιοτικιπαραλαβι,διαλογι,μεταφορά,διανομι/παράδοςθ ταχυδρομικϊν 
αντικειμζνωνςτουστελικοφσαποδζκτεσςεόλθτθνεπικράτειατθσχϊρασκαιςτο εξωτερικό. 
 
ΟιπαρεχόμενεσαπότονΑνάδοχουπθρεςίεστουζργουκαπρζπειναείναιςφμφωνεσμετουσ 
όρουσ,τισαπαιτιςεισκαιπροχποκζςειστθσπαροφςασδιακιρυξθσ.Εξαιτίαστουμεγάλουόγκου 
τθσδιακινοφμενθσαλλθλογραφίασ,τθσεξαιρετικισςπουδαιότθτασκαιτθσδεοντολογίασπου 
απαιτείταικατάτθδιαχείριςθκαιπαροχιτωνπροσανάκεςθταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνκακϊσκαι 
τθσαπαίτθςθσ,οιυπθρεςίεσναυλοποιοφνταιςτουσπροβλεπόμενουσχρόνουσμετθδζουςα 
ποιότθταςτοςφνολοτθσελλθνικισεπικράτειασκαιςτοεξωτερικό,ουποψιφιοσανάδοχοσπρζπει να καλφπτει 
με τεκμθριωμζνο τρόπο όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ οιοποίοιείναι απαράβατοι. 
 
ΟιόροιπαροχιστωνταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνςτοΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.κακορίηονταιμεβάςθτθνιςχφουςα 
νομοκεςία για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

 

A.2  ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

1. Για τισ  Υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. εντόσ Αττικισ, θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα 
γίνεται ςτα καταςτιματα του Αναδόχου ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  
 

Α/Α 
ΚΤΙΙΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΘ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ & ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

1 Φιλελλινων 13-15, Σφνταγμα Τ.Κ. 10557 

2 Ακαδθμίασ 58, Ακινα Τ.Κ. 10679 

3 Σταδίου 31, Ακινα Τ.Κ. 10559 

4 Ρειραιϊσ 9-11, Ομόνοια Τ.Κ. 10552 

5 Ευαγγελιςτρίασ 5, Καλλικζα Τ.Κ. 17671 

 
2. Για τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ., θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα 

γίνεται ςτα καταςτιματα του Αναδόχου ανά τθν Ελλθνικι Επικράτεια και ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα :    
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Α/Α ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ &  ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

1 ΤΜΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΡΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ, Τ.Κ. 54630 

2 ΓΑΦΕΙΟ ΟΔΟΥ Γ. ΣΕΦΕΘ 78-80, ΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 

3 ΓΑΦΕΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΘΣ ΡΕΒΕΛΘΣ, 86-88, ΘΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 71306 

4 ΓΑΦΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ, Τ.Κ.  
63077 

5 ΓΑΦΕΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ Ν. ΔΕΛΙΑΛΘ 4, ΚΟΗΑΝΘ, Τ.Κ.  50132 

6 ΓΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΓΚΛΘ 8, ΚΑΒΑΛΑ, Τ.Κ. 65403 

7 ΓΑΦΕΙΟ ΚΕΚΥΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΙΤΣΑΣ 7. ΚΕΚΥΑ, Τ.Κ. 49100 

8 ΓΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ.ΤΗΑΒΕΛΛΑ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ.  45333 

9 ΓΑΦΕΙΟ ΚΩ ΡΑΟΔΟΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ, ΚΩ, Τ.Κ.  85300 

10 ΓΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΟΥ ΔΟΥΑΤΣΟΥ (ΚΑΝΑΓΙΟ) 
ΕΜΟΥΡΟΛΘ, ΣΥΟΣ Τ.Κ. 84100 

11 ΓΑΦΕΙΟ ΕΘΥΜΝΟΥ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 35, ΕΘΥΜΝΟ Τ.Κ. 74100 

12 ΓΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Κ. ΧΙΩΤΑΚΘ 7-9, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73134 

13 ΓΑΦΕΙΟ ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Κ. 72100 

14 ΓΑΦΕΙΟ ΛΑΙΣΑΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΗΘ 3, ΛΑΙΣΑ, Τ.Κ.  41222 

15 ΓΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΑΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΘ 41, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ.  38221 

16 ΓΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΙΓΩΤΘ 15, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. 34132 

17 ΓΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ. ΡΑΡΑΣΡΥΟΥ 11, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32100 

18 ΓΑΦΕΙΟ ΡΑΤΑΣ ΚΑΝΑΚΑΘ 46-52, ΡΑΤΑ Τ.Κ. 26221 

19 ΓΑΦΕΙΟ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑ 5, ΝΑΥΡΛΙΟ Τ.Κ. 21100 

20 ΓΑΦΕΙΟ ΡΥΓΟΥ 
ΑΑΧΩΒΘΣ 1 & ΡΕΙΚΛΕΟΥΣ ΡΥΓΟΣ ΘΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 
27131 
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A.3  ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΡΙΔΟΣΘΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
  

1. ΘεπίδοςθτωνταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαγίνεταιανάτθνΕλλθνικιεπικράτειακαιςτο 
Εξωτερικό,ςτθδιεφκυνςθπαραλιπτθπουαναγράφεταιεπίτωνταχυδρομικϊναντικειμζνων.Οι 
υπθρεςίεστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.,δφναται,εφόςονεπικυμοφν,ναπαραλαμβάνουνταχυδρομικάαντικείμενα 
απόταΚαταςτιματατουΑναδόχου,κατόπινςχετικοφζγγραφουαιτιματοστουσπροστον Ανάδοχο. 

 
2. Οχρόνοσεπίδοςθστωνταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαείναιςφμφωναμετθνεπιλεγμζνθ υπθρεςία 

διακίνθςθσ κατά τθνκατάκεςθτουσ,από τισ Υπθρεςίεσ τουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.καιςυγκεκριμζνα: 
 

i)γιατοΕςωτερικό,θεπίδοςθτωνταχυδρομικϊν αντικειμζνωνςτουσπαραλιπτεσκαγίνεται 
ςφμφωναμετθνεπιλεχκείςαυπθρεςίαδιακίνθςθσ(τθνεπομζνθεργάςιμθθμζραιμετάαπότρείσ 
εργάςιμεσθμζρεσαπότθνθμερομθνίακατάκεςθσ),καιμετθνπροχπόκεςθότιταπροσδιακίνθςθ 
ταχυδρομικάαντικείμεναζχουνκατατεκείμζχριτθν12π.μτθσθμερομθνίασκατάκεςθσ.Στθν 
περίπτωςθδυςπρόςιτωνκαινθςιωτικϊνπεριοχϊν,θεπίδοςθκαγίνεταιαπότρείσζωσπζντε εργάςιμεσ 
θμζρεσ. 
 
ii)γιατοΕξωτερικό,θπαράδοςθτωνταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαγίνεταιτθν επομζνθ 
εργάςιμθθμζραςτισεγκαταςτάςειστωναεροδρομίωντθσΕλλθνικισεπικράτειασαπότον 
Ανάδοχο,γιατθνενςυνεχείαδιακίνθςιτουσςτουσπαραλιπτεστουΕξωτερικοφ,μετθν 
προχπόκεςθότιταπροσδιακίνθςθταχυδρομικάαντικείμεναζχουν κατατεκείςτακαταςτιματατου 
αναδόχου μζχρι τθν12 π.μτθσ θμερομθνίασκατάκεςθσ. 

 
A.4 ΟΟΙ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
 

Θ διακίνθςθ των ταχυδρομικϊναντικειμζνων τουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.κα γίνεταιμε τουσόρουσ που ακολουκοφν. 
 
1. ΘαλλθλογραφίατουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.καπαραδίδεταιμζςαςεςυςκευαςίακατάλλθλθσμορφισ,ϊςτε 

ναεξαςφαλίηεταιτοπεριεχόμενοτωνταχυδρομικϊναντικειμζνων,ναμθνυπάρχεικίνδυνοσνα 
υποςτοφνβλάβθταάλλαςυν - αποςτελλόμεναταχυδρομικάαντικείμενακαι  ναπαρζχεταιθ 
ευχζρειατθσεφκολθσκαιγριγορθσδιακίνθςιστουσ.Σεκάκεπερίπτωςθ,οΑνάδοχοσ 
υποχρεοφταιναφροντίηειγιατθναςφάλειατθσαλλθλογραφίασκαιτθνπαράδοςθτθσςτουσ παραλιπτεσ 
ςτθνκατάςταςθ που παραδόκθκε από το προςωπικό τουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ..  

 
2. Στθνεπιγραφι τουφακζλου ιτθσ ςυςκευαςίασ κα περιλαμβάνονταιυποχρεωτικά: 

- Ρλιρθςτοιχείααποςτολζα:ΟνομαςίαιπλιρθστίτλοσΥπθρεςίασκακϊσκαιςφραγίδατθσ 
ΥπθρεςίασΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.,ονοματεπϊνυμο,διεφκυνςθ(οδόσ,αρικμόσ),ΤαχυδρομικόσΚϊδικασκαιτόποσ 
προοριςμοφ.Θαναγραφιιεκτφπωςθτωνςτοιχείωναυτϊνκαγίνεταιπάντοτεςτθνάνω 
αριςτεριγωνίατθσεμπρόςκιασόψεωστουφακζλουιτθσςυςκευαςίασκαικατάμικοστθσ μεγαλφτερθσ 
διάςταςθσ. 
-  Ρλιρθςτοιχείαπαραλιπτθ:ΟνομαςίαιτίτλοσΥπθρεςίασ,ονοματεπϊνυμο,διεφκυνςθ(οδόσ, 
αρικμόσ),ΤαχυδρομικόσΚϊδικασκαιτόποσπροοριςμοφ.Θαναγραφιιεκτφπωςθτωνςτοιχείων 
αυτϊνκαγίνεταιπάντοτεςτοκάτω  δεξιόμζροστθσεμπρόςκιασόψεωστουφακζλουιτθσ  επιφάνειασ 
του αντικειμζνου καικατά μικοσ τθσ μεγαλφτερθσ διάςταςθσ. 
Επίςθσ,ςτθνεμπρόςκιαπλευράτωνφακζλων,κατίκεταικαιθεπίςθμθςφραγίδατθσ αποςτζλλουςασ 
ΥπθρεςίασΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.,θ οποία ςτισ περιπτϊςεισ των ομαδικϊν κατακζςεων 
δφναταιναείναιπροεκτυπωμζνθςτουσφακζλουσκακϊσκαιτοτφπωματθσεπιλεγόμενθσυπθρεςίασςφμ
φωνα με τθν οποία γίνεται θ επίδοςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων. 
 

3. ΤαόριαβάρουσεκάςτουταχυδρομικοφαντικειμζνουτουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.περιγράφονταιαναλυτικάςτον 
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πίνακα,βαρϊν,τφπουδιαχείριςθστθσπαραγράφουΑ.8του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. 
 

4. ΤαταχυδρομικάαντικείμενατουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.καδιακινοφνταιςτοεςωτερικόκαιςτοεξωτερικότθσ 
χϊρασμεοποιαδιποτετφποδιαχείριςθσεπιλζξουνοιΥπθρεςίεστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.,όπωσ 
περιγράφονταιαναλυτικάςτουσπίνακεσ,βαρϊνκαιτφπουδιαχείριςθστθσπαραγράφουΑ .8. 

 
Θ παράδοςθγιαόλατααντικείμενατουεπιςτολικοφταχυδρομείουγιαταοποίααπαιτείται 
επιβεβαιωμζνθεπίδοςθ(ςυςτθμζνθαλλθλογραφία,ιςυςτθμζνθμεαπόδειξθπαραλαβισ)κα 
πραγματοποιείταιςτθδιεφκυνςθτουπαραλιπτθ,ςτονίδιοιτοννόμιμοαντιπρόςωπότουμε 
επίδειξθδελτίουταυτότθτασκαιυπογραφιαυτοφκαιςυμπλιρωςθτωνςτοιχείωντθσταυτότθτάσ 
του,ςτοζγγραφο παραλαβισ. 
 
 Στθνπερίπτωςθτθσαπλισεπίδοςθσθ 
παράδοςθτωναντικειμζνωντουεπιςτολικοφταχυδρομείουκαπραγματοποιείταιμεαπλιεναπόκεςθςε
γραμματοκιβϊτιοιυποκατάςτατότου ςτθ διεφκυνςθτου παραλιπτθ. 
Πςον αφορά ςτθν αλλθλογραφία που δεν παραδόκθκε ςτουσ παραλιπτεσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφταινατθνεπιςτρζφειςτθνυπθρεςίαπουτθναπζςτειλεςυμπλθρϊνοντασζνδειξθεπί 
τουφακζλουςτθνοποίακααναγράφεταιθκατ’εκτίμθςθαιτίαεπιςτροφισ(αλλαγιδ/νςθσ, άγνωςτοσ 
παραλιπτθσ κλπ). 
 
Διευκρινίηεται  ότι  τα  ΑΝΕΡΙΔΟΤΑ ταχυδρομικά  αντικείμενα  κα  επιςτρζφονται  
ςτονπαραλιπτθ(Κεντρικζσ,περιφερειακζσΔ/νςειστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.)ΑΤΕΛΩΣ. 

 
5. ΘκατάκεςθτωνταχυδρομικϊναντικειμζνωντουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.γιατοεςωτερικόκαγίνεταιβάςει 

ςχετικϊνκαταςτάςεων,ενϊγιατθνκατάκεςθταχυδρομικϊναντικειμζνωντουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.μεειδικιδιαχ
είριςθ(ςυςτθμζνθ)γιατοεςωτερικό,καςυμπλθρϊνεταιεπιπλζονςχετικιειδικι 
κατάςταςθ,ςτθνοποίακααναγράφονταιταςτοιχείατουπαραλιπτθ,κακϊσκαιοαρικμόσ ςυςτθμζνου 
(Barcode). 

 
ΓιατθνκατάκεςθαλλθλογραφίαστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.γιατοεξωτερικόκαγίνεταιβάςειςχετικϊν 
καταςτάςεων,ενϊγιατθνκατάκεςθταχυδρομικϊναντικειμζνωντουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.μεειδικιδιαχείριςθ(ς
υςτθμζνθ ι / και βεβαιωμζνθσ 
επίδοςθσ)γιατοεξωτερικό,καςυμπλθρϊνεταιεπιπλζονειδικικατάςταςθςτθνοποίακα αναγράφονται 
τα ςτοιχεία τουπαραλιπτθ,κακϊσ καιο αρικμόσςυςτθμζνου (Barcode). 
ΟΑνάδοχοσκαπρομθκεφειτισυπθρεςίεστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.με ικανόαρικμόςυςτθμζνων(Barcode),ι 
μεςχετικόλογιςμικόαυτόματθσπαραγωγιστουσ,ανάλογαμετισανάγκεστωνΥπθρεςιϊντου 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.. 
ΤααντικείμεναΕιδικϊνΔιαχειρίςεωνκακατατίκενταιμεεπικολλθμζνουσιεκτυπωμζνουστουσ 
αρικμοφσ ςφςταςθσ(Barcode)οιοποίοιπρζπει να είναιςυνεχόμενοι κατά αφξουςααρίκμθςθ. 
Θ εν λόγω κατάςταςθ προςυπογραμμζνθ και από τα δφο μζρθ κα υπζχει κζςθ απόδειξθσ 
κατάκεςθσ.Ζκαςτο τωνμερϊνκα λαμβάνει απόζνα αντίγραφο. 
ΤααντικείμενακατάτθνκατάκεςιτουσςτακαταςτιματατουΑναδόχου,καπαραδίδονται 
δεςμοποιθμζνα, ανά διαχείριςθ (Απλά, Συςτθμζνα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μζγεκοσ και ίδιο βάροσ. 
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A. 5ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ  
 

α. Επιςτολικιαλλθλογραφία 
 

 
Δπιζηολές Μικρού 

Μεγέθοσς DL,C5,C6) 

Δπιζηολές Μεγάλοσ 

Μεγέθοσς (FlatsC4) 

Ογκώδειςκαι  

Ακανόνιζηες Δπιζηολές 

Μήκορ Φακέλυν Από 140mm έυρ 245mm Από 140mm έυρ 380mm 

Όλερ οι επιζηολέρ πος δεν 
καλύπηοςν ηιρ 

πποαναθεπόμενερ 

πποδιαγπαθέρ, μεγέθη, 
διαζηάζειρ και βάπη. 

Ύτορ Φακέλυν  Από 90mm έυρ 165mm Από 90mm έυρ 245mm 

Αναλογία Μήκοςρ ππορ 
Ύτορ 

> 1,4 > 1,4 

ΠάσορΦακέλυν 

(μη ζςμπιεζμένοι) 
Από 0,15mm έυρ 5,0mm Από 1,0 mm έυρ 20mm 

Βάπορ Φακέλυν Από 2,2 gr έυρ 50 gr Από 20 gr έυρ 1000gr 

Ακαμτία Φακέλυν <2 n / mm > 5 n / mm 

 

 ΜζγιςτεσΔιαςτάςεισΑντικειμζνωνΕπιςτολικοφΤαχυδρομείουΕςωτερικοφΕπίπεδθσ Επιφάνειασ: 
Τοάκροιςμα(μικοσ+πλάτοσ +πάχοσ)=900 mmχωρίσ θ μεγαλφτερθ διάςταςθ να υπερβαίνει τα 600 
mm 
 Διαςτάςεισαντικειμζνωνκυλινδρικισμορφισεςωτερικοφ (εντάςςονται  υποχρεωτικά 
ςτθνκατθγορία μεγζκουστωνακανόνιςτων) 
 
Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ: 
Τοάκροιςματουμικουσκαιτουδιπλαςίουτθσδιαμζτρουναμθνείναιμικρότεροτων170 mm,κακϊσ καιθ 
μεγαλφτερθ διάςταςθ να μθνείναιμικρότερθ των100 mm(ανοχι 2mm).  
 
Μζγιςτεσδιαςτάςεισ: 
Τοάκροιςματουμικουσκαιτουδιπλαςίουτθσδιαμζτρουναμθνυπερβαίνειτα1040mm,κακϊσ καιθ 
μεγαλφτερθ διάςταςθνα μθνυπερβαίνει τα 600 mm(ανοχι 2mm). 
 
β.ΣάκοιΜ (γιατθν αλλθλογραφίαμεταξφτωνυπθρεςιϊντουΕΤΕΑΕΡ) 
ΕίναιοιΣάκοιπουπεριζχουνζντυπουλικόγιατονίδιοπαραλιπτθςτθνίδιαδιεφκυνςθςυνολικοφ 
βάρουσμζχρι20κιλά.Τοβάροσκάκεαντικειμζνουδενπρζπειναυπερβαίνειτα2κιλά,ιεφ’όςον δενμπορεί 
να τεμαχιςκεί,τα 5κιλά. 
Οι διευκφνςεισαποςτολζα &παραλιπτθ αναγράφονταιςεπινακίδα από ανκεκτικό υλικό ςτθνοποία κα 
πρζπει να υπάρχει ζνδειξθ προπλθρωμισ (ςφραγίδα ι γραμματόςθμο)καιθ οποία δεμπορεί να 
είναιμικρότερθ ςε διαςτάςεισ από 90Χ 140 mm.Θ διεφκυνςθπαραλιπτθ κα πρζπει να αναγράφεται 
ςεκάκε πακζτο εντφπωνπου περιζχεταιςτονΕιδικό Σάκο τα οποία ςτζλνονταιςτον ίδιο παραλιπτθ και 
ςτθν ίδια διεφκυνςθ.  
γ. Δζματα μζχρι 5 κιλϊν, ςυςκευαςμζνα ςε κουτί για διακίνθςθ εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ.  
A. 6  ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ  
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α. ΕπιςτολικιΑλλθλογραφία 
Οιδιαςτάςεισκαιτοβάροσπρζπειναείναιςφμφωναμεταπεριγραφόμεναγιατααντικείμενα Εςωτερικοφ. 
ΤαανϊτεραόριαβάρουσδιαςτάςεωντθσαλλθλογραφίασπουαποςτζλλεταιςτοΕξωτερικό 
κακορίηονταικαιδφναταινατροποποιοφνταιςφμφωναμετισιςχφουςεσπροδιαγραφζστθσχϊρασ 
προοριςμοφ.ΟΑνάδοχοσοφείλειναενθμερϊνειτισυπθρεςίεστουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.γιακάκεαλλαγιθ 
τροποποίθςθ τωνανωτζρωπροδιαγραφϊν. 
 
 
A. 7 ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ 
 
Α. ΟΜΑΔΑ 
ΧϊρεσΕυρωπαϊκισΖνωςθσ:(Αυςτρία,Βζλγιο,Βουλγαρία,Γαλλία,Γερμανία,Δανία,Εςκονία, Θνωμζνο 
Βαςίλειο,Ιρλανδία,Ιςπανία,Ιταλία,Κφπροσ,Λετονία,Λικουανία, Λουξεμβοφργο, Μάλτα, 
Ολλανδία,Ουγγαρία,Ρολωνία,Ρορτογαλία,ουμανία,Σλοβακία,Σλοβενία,Σουθδία,Τςεχία, Φιλανδία 
Ελβετία,Ιςλανδία,Νορβθγία). 
Β. ΟΜΑΔΑ 
Λοιπζσ Χϊρεσ Ευρϊπθσ και χϊρεσ υπόλοιπου κόςμου. 
 
 
A. 8 ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ  ΒΑΟΥΣ–ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
 
Στουσπαρακάτωπίνακεσπεριγράφονταιαναλυτικάοικατθγορίεσβάρουστωνδιακινοφμενων 
ταχυδρομικϊναντικειμζνωνκακϊσκαιοικατθγορίεσδιαχείριςθσαυτϊνςτοεςωτερικότθσ Ελλθνικισ 
επικράτειασ καιςτο Εξωτερικό. 
 

μέσπι 20
21 έυρ 50
51 έυρ 100
μέσπι 100
101-200
201 έυρ 1.000
μέσπι 500
501 έυρ 1.000
1.001 έυρ 2000
μέσπι 7.000
7.001-10.000
10.001-15.000
15.001-20.000

ΔΠΙΣΟΛΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δπιζηολέρ μικπού 

μεγέθοςρ

Δπιζηολέρ μεγάλος μεγέθοςρ

Ογκώδειρ και Ακανόνιζηερ 

επιζηολέρ

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 

(επιβαρύνονηαι με πάγιο 

ηέλος ανά μονάδα)

Σςζηημένα

Σςζηημένα με απόδειξη παπαλαβήρ

ΑΚΟΙ Μ                          

ΑΠΛΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΜΔ ΔΠΙΓΟΗ ΣΗΝ ΔΠΟΜΔΝΗ ΜΔΡΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΓΔΘΟ ΦΑΚΔΛΩΝ ΒΑΡΟ (ζε γρμ)
ΔΣΗΙΑ  

ΠΟΟΣΗΣΑ
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μέσπι 20

21 έυρ 50

51 έυρ 100

μέσπι 100

101-200

201 έυρ 1.000

μέσπι 500

501 έυρ 1.000

1.001 έυρ 2000

μέσπι 7.000

7.001-10.000

10.001-15.000

15.001-20.000

ΓΔΜΑΣΑ ΑΠΛΑ **(Γ1) 70.000

Γινόμενο πρόςκετου αναλογικοφ 

τζλουσ/ κιλό

επί 70 (kgr)  (Ρ.Τ.)

 …………………………  ………………………………. Ρ.Τ. =Β*70 kgr=……………...  ……………….

Τιμι παγίου τζλουσ ανά 

Δζμα (Α)

Αναλογικό πρόςκετο τζλοσ / 

ανά κιλό (Β) Τιμι Δ1 (Δ1=Α+Ρ.Τ.)

ΑΚΟΙ Μ                          

ΑΠΛΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 

(επιβαρύνονηαι με 

πάγιο ηέλος ανά 

μονάδα)

Σςζηημένα

Σςζηημένα με απόδειξη παπαλαβήρ

**(Δ1)  :  Θ προςφερόμενθ τιμι μονάδασ χωρίσ ΦΡΑ για Δζμα Βάρουσ 70.000 γρ. Εςωτερικοφ κα  υπολογιςκεί 

ωσ εξισ:

ΔΠΙΣΟΛΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δπιζηολέρ μικπού 

μεγέθοςρ

Δπιζηολέρ μεγάλος 

μεγέθοςρ

Ογκώδειρ και 

Ακανόνιζηερ επιζηολέρ

ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΜΔ ΔΠΙΓΟΗ                                                

Δ ΣΡΔΙ (3) ΔΡΓΑΙΜΔ ΗΜΔΡΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΓΔΘΟ ΦΑΚΔΛΩΝ ΒΑΡΟ (ζε γρμ)
ΔΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ

 
 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΓΔΘΟ ΦΑΚΔΛΩΝ
ΒΑΡΟ              

(ζε γρμ)
ΔΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ

μέσπι 20

21 έυρ 50

51 έυρ 100

μέσπι 100

101-200

201 έυρ 1.000

ΠΙΝΑΚΑ 3 - ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ (ΥΩΡΔ Δ.Δ.) ΜΔ ΔΠΙΓΟΗ ΣΗΝ 

ΔΠΟΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΔΙΟ

ΔΠΙΣΟΛΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δπιζηολέρ μικπού 

μεγέθοςρ

Δπιζηολέρ μεγάλος 

μεγέθοςρ

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 

(επιβαρύνονηαι με πάγιο 

ηέλος ανά μονάδα)

Σςζηημένα

Σςζηημένα με απόδειξη παπαλαβήρ  
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΔΓΔΘΟ 

ΦΑΚΔΛΩΝ
ΒΑΡΟ (ζε γρμ)

ΔΣΗΙΑ  

ΠΟΟΣΗΣΑ

μέσπι 20

21 έυρ 50

51 έυρ 100

μέσπι 100

101-200

201 έυρ 1.000

ΠΙΝΑΚΑ 4 - ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ (ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ Δ.Δ. & ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΟΜΟ) ΜΔ ΔΠΙΓΟΗ ΣΗΝ ΔΠΟΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ                                       

ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΔΙΟ

Δπιζηολέρ μικπού 

μεγέθοςρ

Δπιζηολέρ μεγάλος 

μεγέθοςρ

ΔΠΙΣΟΛΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 

(επιβαρύνονηαι με πάγιο 

ηέλος ανά μονάδα)

Σςζηημένα

Σςζηημένα με απόδειξη παπαλαβήρ

 
 
 

A.9  ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΓΟΥ  
 
ΟυποψιφιοσΑνάδοχοσυποχρεοφταιναπαρουςιάςειςτθντεχνικιτουπροςφοράτθ 
μεκοδολογικιπροςζγγιςθπουκαακολουκιςειγιατθδιαχείριςθ, παρακολοφκθςθ 
καιυλοποίθςθτουπαρόντοσζργουπαροχισταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνλαμβάνοντασυπόψθόλεστισςχετικζσ 
απαιτιςεισκαιιδιαιτερότθτεσπουαπορρζουν απότισπροδιαγραφζσ,τουσόρουσκαιτονομοκετικό πλαίςιο 
του ζργου. 
Ουποψιφιοσανάδοχοσυποχρεοφταιναυποβάλλεικατάςταςθςχετικάμεταμθχανιματα,τισ 
εγκαταςτάςειστοντεχνικόεξοπλιςμόκαιτακζντραδιαλογισαποςτολϊνπουδιακζτειγιατθν υλοποίθςθ των 
υπθρεςιϊντου ζργου. 
Θπροτεινόμενθμεκοδολογίααφοράςτθνπαροχιαξιόπιςτωνταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνςτο 
ςφνολοτθσΕλλθνικισεπικράτειασκαιςτοεξωτερικόγιακάκεκατθγορίαβάρουσκαιδιαςτάςεων 
ταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαιανάτφποδιαχείριςθσόπωσαμφότεραπεριγράφονταιςτθν 
παροφςαδιακιρυξθ. 
Θπεριγραφι τθσπροτεινόμενθσμεκοδολογίασαπότονυποψιφιοκααφοράτουλάχιςτοντα παρακάτω: 
 Ταμζτρα διαςφάλιςθσ τθσ αςφάλειασκαι του απορριτου κάκε ταχυδρομικοφ αντικειμζνου 
 Τθν παρακολοφκθςθ και καταγραφι  τθσ   ταχφτθτασ διακίνθςθσ   και   επίδοςθσ   των 
ταχυδρομικϊναντικειμζνων 
 Τθν καταγραφι προβλθμάτων, καταγγελιϊν και παραπόνων ωσ προσ τθν παροχι ταχυδρομικϊν 
υπθρεςιϊν 
 Τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κακϊσ και 
ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και εργαλείων για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ 
καιπαρακολοφκθςθτθσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 
 Τθνενδεχόμενθχριςθαυτόματουκζντρουδιαλογισγιατθνυποςτιριξθτωνεργαςιϊν διαλογισ 
 Τα ενδεχόμενα μζτρα που εφαρμόηει για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 
 Τισ τυχόν ςυνζργειεσ με τρίτουσ για τθν ορκι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παραλαβισ, 
μεταφοράσ, διαλογισ, διακίνθςθσ και επίδοςθσ όλων των ηθτοφμενων κατθγοριϊν 
ταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαι τφπου διαχείριςθσ. 
 
Επιπλζονο υποψιφιοσΑνάδοχοσ κα πρζπει ναυποβάλειπλθροφορίεσ για τα κάτωκι: 
Α.Αναλυτικιπεριγραφιτουδικτφου(κτιριακζσκαιτυχόνλοιπζσυποδομζσςθμείων 
πρόςβαςθσ/παραλαβισ,επεξεργαςίασ,διαλογισκαιδιανομισ/παράδοςθστων 



 
47 

 

ταχυδρομικϊναντικειμζνων).Στθδιλωςθπρζπειαναλυτικάνααναφζρονταιυπόμορφι 
καταλόγουμεαναφοράτθσδιεφκυνςθσ(περιοχι,οδόσ,αρικμόσ,Τ.Κ.)ταςθμείαπρόςβαςθσ ςτουσ 
καλλικρατικοφσ διμουσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 
Β.Κατάλογοτωνταχυδρομικϊνεταιρειϊνάλλωνχωρϊντουεξωτερικοφμετισοποίεσδιατθρεί 
ςυνεργαςία.Οκατάλογοσαυτόσπρζπεινακαλφπτειτουλάχιςτοντισχϊρεσπουαναφζρονται ςτο παράρτθμα 
Α7. 
 
A.10 ΟΓΑΝΩΣΘΤΟΥΤΟΡΟΥΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣΤΟΥΕΓΟΥ 
 
Ουποψιφιοσυποχρεοφταιναπαρουςιάςειαναλυτικάτοντρόπο οργάνωςθσ τθσεκτζλεςθσ όλων 
τωνεπιμζρουσεργαςιϊνπουαπαιτοφνταιγιατθνπαροχιολοκλθρωμζνωνκαιαξιόπιςτων 
ταχυδρομικϊνυπθρεςιϊν,δθλαδιγιατθνπαραλαβι,μεταφορά,διαλογι,διακίνθςθκαιεπίδοςθ 
κάκετφπουταχυδρομικοφαντικειμζνου(επιςτολικιαλλθλογραφία)όλωντωνβαρϊνκαι διαςτάςεωνκαιγια 
κάκετφπο διαχείριςθσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Στθνπεριγραφιτουτρόπουυλοποίθςθστθσπαροχιστωνταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνκαπρζπει 
ναγίνεταιμνείατουταχυδρομικοφδικτφουκαιτωνςθμείωνπρόςβαςθσ,τθσυποδομισ,των 
τεχνικϊνκαιλοιπϊνμζςωνπουδιακζτεικαιχρθςιμοποιείουποψιφιοσκακϊσκαικάκεάλλου 
ςτοιχείουπουτεκμθριϊνειτθνπλθρότθτακαιαξιοπιςτίατωνπαρεχόμενωνταχυδρομικϊν υπθρεςιϊναπό 
τονυποψιφιο. 
Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλλει αναλυτικι κατάςταςθ ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ: 
 Καταγραφι  και  περιγραφι  του  ςτόλου  των  Φορτθγϊν  ι  άλλων  αυτοκινιτων  για  τθν παραλαβι 
και τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, 
 Καταγραφι  και  περιγραφι  των  λοιπϊν  μεταφορικϊν  μζςων  (δίκυκλα  κλπ)  τα  οποία 
χρθςιμοποιοφν οι μεταφορείσ και διανομείσ τθσ αλλθλογραφίασ. 
Σε  περίπτωςθ  που  τα  μεταφορικά  μζςα  δεν  είναι  ςτο  όνομα  τθσ  εταιρείασ  ι  του  φυςικοφ 
προςϊπου που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ ι 
παραχϊρθςθσ μεταξφ του ςυμμετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των μεταφορικϊν μζςων, κεωρθμζνο από 
τθν εφορία, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
αυτισ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ να μθν μειϊςει τον δθλωκζντα 
αρικμό των μεταφορικϊν μζςων. 

 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν περιγραφι και αντιμετϊπιςθ των δυςχερειϊν και των κινδφνων που 
ενδζχεται να παρουςιαςτοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και πθγάηουν κατ’ ελάχιςτον από: 
 Τθν ανάγκθ για εξυπθρζτθςθ (παραλαβι και επίδοςθ) ςτον προβλεπόμενο χρόνο μεγάλου όγκου 
κακθμερινισ αλλθλογραφίασ. 
 Τθν   ανάγκθ   για   ταυτόχρονθ   μαηικι   διακίνθςθ   και   επίδοςθ   μθ   ςυνικουσ   όγκου 
ταχυδρομικϊν αντικειμζνων. 
 Τθν ανάγκθ για πλθροφόρθςθ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ωσ προσ τθν παραλαβι, διακίνθςθ και παράδοςθ των 
ταχυδρομικϊν αντικειμζνων. 
 Τθν ανάγκθ για παρακολοφκθςθ και καταγραφι τθσ διακίνθςθσ και  τθσ επίδοςθσ των ταχυδρομικϊν 
αντικειμζνων. 
 Τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε  παραλιπτεσ ςε  δυςπρόςιτεσ θπειρωτικζσ ι νθςιωτικζσ 
περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 
  Τθν   παροχι ταχυδρομικϊν  υπθρεςιϊν  ςε  παραλιπτεσ  ςε 
 αγροτικζσ  περιοχζσ, ραιοκατοικθ- μζνεσ  περιοχζσ,  θμι-αςτικζσ  περιοχζσ  κακϊσ  και  ςε  
απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ αγροτικϊν περιοχϊν. 
 Τθν  παροχι  ταχυδρομικϊν  υπθρεςιϊν  ςε  παραλιπτεσ  ςε  περιοχζσ  ανά  τθν  ελλθνικι επικράτεια 
χωρίσ ι με ανεπαρκι οδοαρίκμθςθ. 
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 Τισ  περιπτϊςεισ  μθ  επίδοςθσ,  απϊλειασ  ι  καταςτροφισ  ταχυδρομικϊν  αντικειμζνων ειδικισ 
διαχείριςθσ. 
 Τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν 

 
 
A.11  ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΣΧΘΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
 
Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται: 
 

 να παρουςιάςει αναλυτικά τθν οργάνωςθ και το ςχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του παρόντοσ 
ζργου ςτο οποίο ςυμμετζχει ο υπεφκυνοσ ζργου, τα λοιπά ςτελζχθ του υποψθφίου αναδόχου, οι 
τυχόν εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και το προςωπικό του υποψθφίου αναδόχου ανά τθν Ελλθνικι 
επικράτεια. Τα εν λόγω ςτελζχθ του κα πρζπει να ςυνεργάηονται και με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 
 
 να παρουςιάςει τα ςτελζχθ εκείνα τθσ Ομάδασ ζργου τα οποία πρόκειται να αναλάβουν τισ 
επιμζρουσ εργαςίεσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ του ζργου κακϊσ και τθν καταγραφι, 
αξιολόγθςθ και ζκδοςθ των απολογιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθν παροχι ταχυδρομικϊν 
υπθρεςιϊν του παρόντοσ ζργου. 
 
 να περιγράψει τθν κατανομι του προςωπικοφ του ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ παροχισ 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ανά τθν ελλθνικι επικράτεια (προςωπικό ανά κατάςτθμα, διανομείσ 
ανά κατάςτθμα ι περιοχι, κτλ). 
 
 να περιγράψει τα τυχόν μζτρα διοίκθςθσ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του που εφαρμόηει 
τόςο για τθν προβλεπόμενθ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν όςο και για τθν αποφυγι 
φαινομζνων ελλιποφσ εξυπθρζτθςθσ ι πλθμμελοφσ ςυνεργαςίασ εκ μζρουσ του προςωπικοφ του. 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ των ςτελεχϊν του, του προςωπικοφ του και των 
όποιων ςυνεργατϊν για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου και βεβαιϊνει ότι άπαντεσ κα επιδεικνφουν 
πνεφμα ςυνεργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ κατά τισ επαφζσ τουσ με τα ςτελζχθ των Υπθρεςιϊν του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
ςτελζχουσ ι μζλουσ του προςωπικοφ του, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με 
άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 
 
Επιπλζον , ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα υποβάλλει κατάςταςθ που κα αναφζρει : 
το απαςχολοφμενο προςωπικό (αρικμόσ, ειδικότθτεσ,) κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
 
Επίςθσ, απαιτείται να διακζςει για το εν λόγω ζργο πενταμελι Ομάδα Ζργου από υπαλλιλουσ του, εκ 
των οποίων κα οριςκεί ζνασ Υπεφκυνοσ Ζργου με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε 
Διαχείριςθ Ζργων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, κακϊσ και ζνασ Αναπλθρωτισ 
Υπεφκυνοσ Ζργου με 2ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε  Διαχείριςθ  Ζργων ταχυδρομικϊν 
υπθρεςιϊν μεγάλθσ κλίμακασ. 
Θ Ομάδα Ζργου κα παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του ζργου παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτον 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. κα ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και 
κα ενθμερϊνει τισ υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ για κζματα που αφοροφν ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω πίνακα ςφνκεςθσ Ομάδασ Ζργου. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

 Ονοματεπϊνυμο μζλουσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου 

 
Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου 

 
Κακικοντα 

1    
2    
3    
4    
5    

 
 
A.12  ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΟΥΕΓΟΥ 
 
ΟυποψιφιοσΑνάδοχοσγιατθνκαλφτερθδυνατιπαρακολοφκθςθκαιπαρουςίαςθτουζργουτων 
ταχυδρομικϊνυπθρεςιϊνπουκαπαρζχεικαπρζπειςτθνπροςφοράτουναπεριγράφειτον 
τρόπομετονοποίοκαςυντάςςεικαι  καπαραδίδειταακόλουκααπολογιςτικάςτοιχείακαι αναφορζσ 
ςεζντυπθ καιθλεκτρονικι μορφι: 
 
 Μθνιαίεσαναφορζσπροόδουμεκαταγραφι  για κάκεμινα(παράδοςθκάκεμιναγιατον 
προθγοφμενο μινα)για τουλάχιςτοντα ακόλουκα: 
 
- Τοςυνολικόαρικμότωνταχυδρομικϊναντικειμζνωνανάκατθγορία-διάςταςθκαιτφπο 
διαχείριςθσ(όπωσακριβϊσκακορίηονταιςτισπαροφςεσπροδιαγραφζσκαιτθνοικονομικιτου 
προςφορά)πουπαρζδωςεκαιπαρζλαβεαπόκάκε ΥπθρεςίατουΕΤΕΑΕΡ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΡΙΝΑΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΟιυποψιφιοιανάδοχοικαπρζπειναςυμπλθρϊςουντουσπαρακάτωΡίνακεσΟικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 
ΟιτιμζσπουκαςυμπλθρωκοφνςτουσπαρακάτωΡίνακεσΟικονομικισΡροςφοράσκαπρζπεινα 
δίνονταιςεΕΥΩ(€)καικααναγράφονταιαναλυτικάγιακάκεπαρεχόμενθυπθρεςία,τρόπο αποςτολισ – 
διακίνθςθσ,κλπ. 
 
Οιπεριγραφόμενεσςτουσπαρακάτωπίνακεσενδεικτικζσ ετιςιεσ ποςότθτεσ,ζχουν 
υπολογιςκείβάςειτθσετιςιασδιακίνθςθσταχυδρομικϊναντικειμζνωντουΕΤΕΑΕΡεντόσ του 
2017,ανάβάροσ, μζγεκοσ καιειδικι διαχείριςθ.Ρεριγράφουν τονεκτιμϊμενο ετιςιο 
όγκοδιακινουμζνωνταχυδρομικϊναντικειμζνωνκαιδενείναιδεςμευτικζσγιατο ΕΤΕΑΕΡ, 
ενϊδφναταιναδιακυμανκοφνείτεπροσταπάνωείτεπροστακάτω. 
 
Θτελικιςυνολικιπροςφερόμενθτιμι(ςυγκριτικόκόςτοσπροςφοράσ)καπροκφψει 
απότοάκροιςματωνςυνόλωντωνςτθλϊν«ΣυνολικιπροςφερόμενθτιμιχωρίσΦΡΑ»των πινάκων 1-
4.Γιατθν αξιολόγθςθτωνπροςφορϊν τωνυποψθφίωναναδόχωνκαλθφκείυπόψθθ ςυνολικι τιμι 
προΦΡΑ. 
 
Σεοποιαδιποτεπερίπτωςθδεναναγράφεταιτιμιγιακάποιοείδοσδιακίνθςθσπου αναφζρεταιςτθν 
προςφορά,κεωρείταιότι αυτι προςφζρεταιδωρεάν. 
 
Γίνονταιδεκτζσπροςφορζσμόνογιατοςφνολοτωνπροκθρυςςόμενωνταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 
 
Οιτιμζστθσπροςφοράσείναιδεςμευτικζσγιατονςυμμετζχονταγιαόλοτοχρονικό 
διάςτθμαπουπροβλζπεταιαπότθδιακιρυξθκαικαλφπτουντοςφνολοτουκόςτουστουυπό 
ανάκεςθζργου.Αποκλείεταιθανακεϊρθςθ/αναπροςαρμογιτωντιμϊντθσπροςφοράσι 
οποιαδιποτεαξίωςθτουςυμμετζχονταπζραντουαντιτίμουτουζργουπουκαεκτελζςειςτο ΕΤΕΑΕΡβάςει 
των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΜΕ ΕΡΙΔΟΣΘ ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΜΕΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΒΑΟΣ   (ςε γρμ) 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ 

ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΘ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ 

Επιςτολζσ μικροφ 
μεγζκουσ 

μζχρι 20 250    

21 ζωσ 50 150    

51 ζωσ 100 150    

Επιςτολζσ μεγάλου 
μεγζκουσ 

μζχρι 100 150    

101-200 150    

201 ζωσ 1.000 150    

Ογκϊδεισ και 
Ακανόνιςτεσ 

επιςτολζσ 

μζχρι 500 250    

501 ζωσ 1.000 350    

1.001 ζωσ 2000 150 
   

ΣΑΚΟΙ Μ                            μζχρι 7.000 50    

€ 
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ΑΡΛΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 7.001-10.000 50    

10.001-15.000 50    

15.001-20.000 50    

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
(επιβαρφνονται με 

πάγιο τζλοσ ανά 
μονάδα) 

Συςτθμζνα 

250 

   
Συςτθμζνα με απόδειξθ παραλαβισ 

250 

   

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΝΑΚΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ 1  

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΜΕ ΕΡΙΔΟΣΘ ΣΕ ΤΕΙΣ ΕΓΑΣΙΜΕΣ ΘΜΕΕΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΟΣ (ςε γρμ) 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘΜΕ ΦΡΑ 

ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΘ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ 

Επιςτολζσ μικροφ 
μεγζκουσ 

μζχρι 20 180.000    

21 ζωσ 50 24.000    

51 ζωσ 100 600    

Επιςτολζσ μεγάλου 
μεγζκουσ 

μζχρι 100 2.500    

101-200 1.500    

201 ζωσ 1.000 600    

Ογκϊδεισ και 
Ακανόνιςτεσ 

επιςτολζσ 

μζχρι 500 600    

501 ζωσ 1.000 350    

1.001 ζωσ 2.000 500    

ΣΑΚΟΙ Μ                          
ΑΡΛΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 

 

μζχρι 7.000 40    

7.001-10.000 40    

10.001-15.000 40    

15.001-20.000 40    

ΔΕΜΑΤΑ ΑΡΛΑ **(Δ1) 20.000 50    

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

(επιβαρφνονται με 
πάγιο τζλοσ ανά 

μονάδα) 

Συςτθμζνα 30.000    

Συςτθμζνα με απόδειξθ παραλαβισ 12.000    

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΝΑΚΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ 2  

 
**(Δ1)  :  Θ προςφερόμενθ τιμι μονάδασ χωρίσ ΦΡΑ για Δζμα Βάρουσ 20.000 γρ. 

Εςωτερικοφ κα  υπολογιςκεί ωσ εξισ: 
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Τιμι παγίου τζλουσ ανά 
Δζμα (Α) 

Αναλογικό πρόςκετο τζλοσ 
/ ανά κιλό (Β) 

Γινόμενο πρόςκετου 
αναλογικοφ τζλουσ/ κιλό Τιμι Δ1 (Δ1=Α+Ρ.Τ.) 

επί 20 (kgr)  (Ρ.Τ.) 

    

………………………… ………………………………. Ρ.Τ. =Β*20 kgr=……………... ………………. 

 
 
 

   

ΡΙΝΑΚΑΣ 3 - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ (ΧΩΕΣ  Ε.Ε.) ΜΕ ΕΡΙΔΟΣΘ 
ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΕΓΑΣΙΜΘ ΘΜΕΑ ΣΤΟ ΑΕΟΔΟΜΙΟ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΟΣ   (ςε γρμ) 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ 

ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΘ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ 

Επιςτολζσ μικροφ 
μεγζκουσ 

μζχρι 20 12    

21 ζωσ 50 12    

51 ζωσ 100 12    

Επιςτολζσ μεγάλου 
μεγζκουσ 

μζχρι 100 12    

101-200 12    

201 ζωσ 1.000 12    

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
(επιβαρφνονται με 

πάγιο τζλοσ ανά 
μονάδα) 

Συςτθμζνα 12    

Συςτθμζνα με απόδειξθ παραλαβισ 12    

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΝΑΚΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 4 - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ (ΧΩΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΜΕ ΕΡΙΔΟΣΘ 
ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΕΓΑΣΙΜΘ ΘΜΕΑ ΣΤΟ ΑΕΟΔΟΜΙΟ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΒΑΟΣ   (ςε γρμ) 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 

ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ 

 
ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΘ 

ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ 
 
 
 

ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΘ 
ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΙΑ 

Επιςτολζσ μικροφ 
μεγζκουσ 

μζχρι 20 12    

21 ζωσ 50 12    

51 ζωσ 100 12    

Επιςτολζσ μεγάλου 
μεγζκουσ 

μζχρι 100 12    

101-200 12    

201 ζωσ 1.000 12    

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
(επιβαρφνονται με 

πάγιο τζλοσ ανά 
μονάδα) 

Συςτθμζνα 12 
   

Συςτθμζνα με απόδειξθ παραλαβισ 12 

   

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΝΑΚΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ 4  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 5 
ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΧΩΙΣΦΡΑ(€) 

 
ΦΡΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΜΕ 

ΦΡΑ(€) 

1 ΣΥΝΟΛΑ 
ΡΙΝΑΚΑ 1 

   

2 ΣΥΝΟΛΑ 
ΡΙΝΑΚΑ 2 

   

3 ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΙΝΑΚΑ 3 

   

4 ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΙΝΑΚΑ 4 

   

 
ΤΕΛΙΚΑΣΥΝΟΛΑ 

 
(*K)………………………… 

 
……………………… 

 
……………………… 

 

 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 
 
* Toποςότουτελικοφςυνόλουτθσςτιλθσ«ςυνολικάπροςφερομζνωντιμϊνχωρίσΦ.Ρ.Α.» 
προκφπτειαπότοάκροιςματωνεπιμζρουσ«ςυνολικάπροςφερομζνωντιμϊνχωρίσΦ.Ρ.Α.»των πινάκων1-4 
καιαποτελείτοςυγκριτικόκόςτοσΚτθσοικονομικισπροςφοράστουυποψθφίου 
αναδόχου,βάςειτουοποίουκαγίνειθαξιολόγθςθτθσπροςφοράσγιατθντελικιεπιλογιτθσ 
ςυμφερότερθσπροςφοράσςφμφωναμετοΡαράρτθμαΓ ’,ΚεφάλαιοΓ.1.τθσπαροφςασ διακιρυξθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ : ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ   

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

 

Γ.1Διαδικαςίααξιολόγθςθσ προςφορϊν 
 
Θαξιολόγθςθκαγίνειμεκριτιριοανάκεςθστθνπλζονςυμφζρουςααπόοικονομικιάποψθ 
Ρροςφορά.Γιατθνεπιλογιτθσπλζονςυμφζρουςασαπόοικονομικιάποψθπροςφοράσ 
αξιολογοφνταιμόνοοιπροςφορζσπουζχουνκρικείωστεχνικάαποδεκτζσκαιςφμφωνεσμετουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ.Θαρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ κα προβείςτα παρακάτω: 
- Αξιολόγθςθκαιβακμολόγθςθτωντεχνικϊνπροςφορϊνγιαόςεσπροςφορζσδενζχουν απορ-
ριφκείκατάτονζλεγχοτωνδικαιολογθτικϊνκαιτωνελάχιςτωνπροχποκζςεων επάρκειασ. 
- Αξιολόγθςθτων οικονομικϊν  προςφορϊνγιαόςεσπροςφορζσδενζχουναπορριφκεί  ςε 
προθγοφμενο ςτάδιο τθσαξιολόγθςθσ. 
- ΚατάταξθτωνπροςφορϊνγιατθντελικιεπιλογιτθσςυμφερότερθσΡροςφοράσμεβάςθτον 
ακόλουκο τφπο : 
 
 

𝜦𝒊 =
𝜮𝝊𝜸𝜿𝝆𝜾𝝉𝜾𝜿ή 𝝉𝜾𝝁ή 𝝅𝝆𝝄𝝇𝝋𝝄𝝆ά𝝈 𝒊 (𝑲𝒊)

𝜝𝜶𝜽𝝁𝝄𝝀𝝄𝜸ί𝜶 𝝉𝜺𝝌𝝂𝜾𝜿ή𝝈 𝜶𝝃𝜾𝝄𝝀ό𝜸𝜼𝝇𝜼𝝈(𝜞𝒊)
 

 
 

όπου : 

Γi θ ςυνολικι βακμολογίατθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσi 

Κi θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ τθσ Ρροςφοράσi(ςυγκριτικό κόςτοσ) 

Λi ο λόγοσ τουςυγκριτικοφκόςτουσ τθσ προςφοράσ i,προσ τθ βακμολογία τθσ τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ ποςφοράσ i.Ολόγοσ(Λ)ςτρογγυλοποιείταιςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 
 
 
Ρλζονςυμφζρουςααπόοικονομικιάποψθπροςφοράείναιεκείνθπουπαρουςιάηειτομικρότερο 
λόγο(Λ)τθστιμισπροςφοράσ(ςυγκριτικισ)προστθβακμολογίατθσ.Οδιαγωνιςμόσ 
κατακυρϊνεταιςτονυποψιφιοπουζχεικάνειτθνπλζονςυμφζρουςααπόοικονομικιάποψθ προςφορά. 
 
Ρροςφορζσ που τελικά υπολογίηονται να ζχουν ίςα Λ κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
οι ιςοδφναμεσ Ρροςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ Τεχνικισ Βακμολογίασ. 
 
Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ ςυντάςςει πρακτικά ςτα 
οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτθ Δ/νςθ Ρεριουςίασ και Ρρομθκειϊν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. – Τμιμα 
Ρρομθκειϊν. 

€ 
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Γ.2Βακμολόγθςθτεχνικϊν προςφορϊν 
 
ΘΒακμολόγθςθτωντεχνικϊνπροςφορϊνκαγίνειςφμφωναμετα“ΚριτιριαΑξιολόγθςθσ”,όπωσ 
αυτάπροςδιορίηονταιςτονπίνακακριτθρίων.Πλαταεπίμζρουσκριτιριαβακμολογοφνται αυτόνομα με 
βάςθτουσ100 βακμοφσ. 
 
Θ βακμολογία τωνεπί μζρουσ κριτθρίων: 

- είναι100γιατισπεριπτϊςεισπουκαλφπτονταιακριβϊσόλεσοιτεχνικζσπροδιαγραφζσ-απαιτιςεισ 
*απαράβατοιόροι], 

- αυξάνεταιζωσ 110 γιατισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οιτεχνικζσπροδιαγραφζσ- 

απαιτιςεισ 
 
Θςτακμιςμζνθβακμολογίατουκάκεκριτθρίουείναιτογινόμενοτουεπίμζρουσςυντελεςτι 
βαρφτθταστουκριτθρίουεπίτθβακμολογίατουκαιθςυνολικιβακμολογίατθσκάκεΡροςφοράσ είναι το 
άκροιςματωνςτακμιςμζνωνβακμολογιϊνόλωντωνκριτθρίων. 
 
Γ.3Κριτιριααξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσβαρφτθτασ 
 
ΘαξιολόγθςθτωντεχνικϊνπροςφορϊντωνυποψθφίωνΑναδόχωνκαγίνειμεβάςθτακριτιρια του πίνακα 
κριτθρίωναξιολόγθςθσωσ ακολοφκωσ: 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 
A/A 

 
ΚΙΤΘΙΑΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΑΑΓΑΦΟΙΤΟΥ 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α 

 
1 

Μεκοδολογικό πλαίςιο διαχείριςθστουζργου 30% (παρ.Α.1-Α.4) και(παρ. Α. 9) 

 
2 

Οργάνωςθ τουτρόπου υλοποίθςθστουζργου 
 

40% 

 
(παρ.Α.5-Α.8) και (παρ.Α.10) 
(παρ. Γ.2.10) 

3 
Οργάνωςθ τουςχιματοσ διοίκθςθσκαιυλοποίθςθσ 
τουζργου 

 
20% 

 
(παρ.Α.11) 

4 Απολογιςμόστθσπαροχισ ταχυδρομικϊνυπθρεςιϊν 10% (παρ.Α.12) 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 
 
ΕπεξιγθςθΚριτθρίων:Ανά κριτιριο αξιολογοφνται: 
 

1.Μεκοδολογικόπλαίςιο διαχείριςθστουζργου 

 Θτεκμθριωμζνθκάλυψθτωναπαιτιςεωντωνπαρ.Α.1-Α .4καιτθσπαρ.Α .9του Ραραρτιματοσ Ατθσ παροφςασ 
Δ/ξθσ. 

 Τυχόνεπιπλζονμζκοδοικαιμζτραπουεφαρμόηονταιπζραντωνηθτουμζνωνςτθν παροφςακαι τα οποία 
κρίνεται ότι ςυμβάλλουν ςτθνεξυπθρζτθςθ του ζργου. 
 

2.Οργάνωςθτουτρόπουυλοποίθςθστουζργου 

 Θ τεκμθριωμζνθ κάλυψθ των απαιτιςεων των παρ.Α.5 - Α.8 και παρ. Α.10 του Ραραρτιματοσ Ατθσ 
παροφςασ Δ/ξθσ. 

 Τυχόνεπιπλζονλειτουργίεσιμζτραπουεφαρμόηονταιπζραντωνηθτοφμενωνςτθν παροφςακαι τα οποία 
κρίνεται ότι ςυμβάλουνςτθνεξυπθρζτθςθ του ζργου 
 
 



 

 
 

3.Οργάνωςθτουςχιματοσ διοίκθςθσκαιυλοποίθςθστουζργου 

 Θτεκμθριωμζνθκάλυψθτωναπαιτιςεωντθσπαρ.Α .11τουΡαραρτιματοσΑ τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 

 Τυχόνεπιπλζονμζτρα διοίκθςθσ καιεκπαίδευςθσπου εφαρμόηει για το προςωπικό του και τα οποία 
κρίνεταιότιςυμβάλουνςτθνεξυπθρζτθςθ του ζργου 
 

4. Απολογιςμόστουζργου 

 Θτεκμθριωμζνθκάλυψθτωναπαιτιςεωντθσπαρ.Α .12τουΡαραρτιματοσΑτθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 

 Τυχόνεπιπλζονςτοιχείαιαναφορζσπζραντωνηθτοφμενωνςτθνπαροφςακαιτα οποία κρίνεται ότι 
ςυμβάλουνςτθνεξυπθρζτθςθ του ζργου 
 
Γ.4Διαμόρφωςθτουςυγκριτικοφ κόςτουσ προςφοράσ 
 
Τοςυγκριτικόκόςτοσκάκεπροςφοράσπεριλαμβάνειτθςυνολικιπροςφερόμενθτιμιτου 
ζργου,χωρίσΦΡΑ,όπωσπροκφπτειαπότουσΡίνακεσ1ζωσ 4τθσΟικονομικισΡροςφοράστου 
υποψιφιουΑναδόχουκαιεμφανίηεταιςτοςυγκεντρωτικόπίνακα(5)τθσΟικονομικιστου Ρροςφοράσ. 

  



 

 
 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ   

 

 
A. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
 

Ονομαςία Τράπεηασ………………………. 
Κατάςτθμα....................................... 
………………………………………………… 
(Δ/νςθ, Οδόσ/Αρικμόσ, Τ.Κ., fax) 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: …………...… 
ΕΥΩ:  …………………………………. 

 
ΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ & ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΘ : Φιλελλινων 13-15, 10557, Ακινα                                                   
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ........……. ΕΥΩ …………………. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………. , οδόσ ……………… , αρικμόσ ………. Τ.Κ. ………… (ι ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ) υπζρ των εταιριϊν  
(1) οδόσ …………………..……… , αρικμόσ Τ.Κ. …………………....  
(2) οδόσ …………………….…….. , αρικμόσ Τ.Κ. ……………………..  

ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ 
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν, δια τθν ςυμμετοχι τθσ εισ τον 
διενεργοφμενο ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν 
υπθρεςιϊν του ΕΤΕΑΕΡ με τθν υπ’ αρικμ. ………….. Διακιρυξθ.  
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Επιχείρθςθσ, που απορρζουν 
από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 
ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………... και θ επιχείρθςθ οφείλει να τθν ανανεϊνει 
ζωσ τθν λιξθ τθσ Σφμβαςθσ. 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 
και τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 



 

 
 

B. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
 

Ονομαςία Τράπεηασ………………………. 
Κατάςτθμα....................................... 
………………………………………………… 
(Δ/νςθ, Οδόσ/Αρικμόσ, Τ.Κ., fax) 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: …………...… 
ΕΥΩ:  …………………………………. 

 
ΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ & ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΘ : Φιλελλινων 13-15, 10557, Ακινα                                                   
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ........……. ΕΥΩ …………………. 
 
Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιριϊν ……………….……………., οδόσ ……….. , αρικμόσ 
….. , Τ.Κ. ……….. ςαν Ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, τθν υπ’ αρ. ………….. ςφμβαςθ, που 
κα καλφπτει τθν υλοποιθςθ του ζργου παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν του ΕΤΕΑΕΡ, ςυνολικισ 
αξίασ …………….. , και ότι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ Εταιρία ι Ζνωςθ 
υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δθλαδι ποςοφ ……………..  
Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα ……………….. παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ Εταιρείασ 
(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ) υπζρ των εταιρειϊν  
(1) οδόσ ……………..…………… , αρικμόσ Τ.Κ. ……………………..  
(1) οδόσ ………………………….. , αρικμόσ Τ.Κ. ……………………..  

ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ 
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, 
ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να 
καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι 
ενςτάςεισ τθσ εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι 
ςασ ότι θ εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε 
ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθ εγγφθςθ αυτι.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………... και θ επιχείρθςθ οφείλει να τθν ανανεϊνει ζωσ τθν λιξθ 
τθσ Σφμβαςθσ. 
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
 Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 
και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων 
που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 



 

 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΑΦΑΛΙΗ  & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑΗ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ 

Αξηζ. Πξωη.:_________________ 

Ζκεξνκελία: _____________ /2018 

                                    ΑΓΑ :_______________                              

ΑΓΑΜ : __________________________                                                                        

 

 

ΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ  ___________, εκέξα _________ ηνπ έηνπο 2018 κεηαμύ ησλ θάησζη 

ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο κελ,  

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ENIAIOYTAMEIOY ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ 

(E.T.E.A.Δ.Π.) ην νπνίν εδξεύεη ζηελ νδό Φηιειιήλσλ 13-15, Σ.Κ.  105 57 κε Α.Φ.Μ  

997422717, Γ.Ο.Τ Γ΄ Αζελώλ, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από 

ηνλ θν. Αζαλάζην Καπνηά, Γηνηθεηή θαη Πξόεδξν Γ, εθεμήο θαινύκελνπ  ην «ΣΑΜΔΗΟ» 

θαη αθεηέξνπ,  

ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «____________» ε νπνία εδξεύεη ζηνλ ___________,  ζηελ νδό 

___________ Σ.Κ.: __________, κε Α.Φ.Μ. ___________ ΓΟΤ __________, πνπ 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα, ζύκθσλα  κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα θαηαζηαηηθό, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ______________, εθεμήο θαινύκελε ε «ΑΝΑΓΟΥΟ» 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Σελ ππ’ αξ. _____________ απόθαζε Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ 

(CPV:_________) γηα ρξνληθό δηάζηεκα_________, πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 

_____________επξώ άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη _________επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

3. Σελ ππ’ αξ. _____________ απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:__________) ζηνλ ΚΑΔ 

________ 

4. Σελ από _______________ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο_________________ 

5. Σελ ππ’ αξ. _________________ απόθαζε Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε 

ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

ζπκθωλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

(Γηεπζύλζεηο θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο) πξνο ηνπο παξαιήπηεο ζε όιε ηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα θαη ην Δμσηεξηθό (πνιίηεο, θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα θαη Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο).  



 

 
 

πγθεθξηκέλα ην έξγν αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ κε 

ζθνπό ηελ έγθαηξε, αζθαιή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, δηαινγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή/παξάδνζε 

ηνπο ζηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο θαη ζην εμσηεξηθό.  

ΟηπαξερόκελεοαπόηνλΑλάδνρνππεξεζίεοηνπέξγνππξέπεηλαείλαηζύκθσλεοκεηνποόξνπο,ηηο 

απαηηήζεηοθαηπξνϋπνζέζεηο ηεο κε αξηζκό 2/2018δηαθήξπμεο.Δμαηηίαοηνπκεγάινπόγθνπηεο 

δηαθηλνύκελεοαιιεινγξαθίαο, ηεοεμαηξεηηθήοζπνπδαηόηεηαοθαηηεοδενληνινγίαοπνπαπαηηείηαη 

θαηάηεδηαρείξηζεθαηπαξνρήησλπξνοαλάζεζεηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλθαζώοθαηηεο 

απαίηεζεο,νηππεξεζίεολαπινπνηνύληαηζηνποπξνβιεπόκελνπορξόλνποκεηε δένπζα πνηόηεηα ζην 

ζύλνινηεο Διιεληθήοεπηθξάηεηαοθαη ζην εμσηεξηθό,ν ππνςήθηνοΑΝΑΓΟΥΟπξέπεη λα 

θαιύπηεηκεηεθκεξησκέλνηξόπνόινποηνποόξνποηεο κε αξηζκό 2/2018 

δηαθήξπμεονηνπνίνηείλαηαπαξάβαηνη. 

Οη όξνη παξνρήο ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δπν (2) έηε από ηελ επνκέλε εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο 

θαη κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο γηα έλα αθόκε (1) έηνο. 

Η ζύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηόπηλ έγγξαθεο ζπλελλόεζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η παξαθνινύζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ έξγνπ ηεο ζύκβαζεο (πγθξόηεζε Δπηηξνπώλ Παξαιαβήο, 

παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ, παξαιαβή, πιεξσκή, επηβνιή θπξώζεσλ πνηληθώλ ξεηξώλ θ.ι.π) ζα 

γίλεηαη από ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π..  

Η παξαθνινύζεζε ησλ ππεξεζηώλ εθ κέξνπο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ζε θακία πεξίπησζε  

α) δελ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. λα ακθηζβεηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνύζεο, ηελ κε θαιή εθηέιεζε απηνύ θαη 

β) ηηο λόκηκεο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε θαη πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Οη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηνπο όξνπο ηεο αύκβαζεο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε. 

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη εθηειεζηεί όηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζύλνιν ηνπ  έξγνπ, γίλεη ε 

απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο  αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιεζνύλ ηπρόλ θπξώζεηο ή 

εθπηώζεηο, εθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεπηνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ   

Η Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε 

δεηγκαηνιεπηηθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο, επαιήζεπζε ησλ πεξηγξαθόκελσλ ζηε κεληαία αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ αλαθνξά εξγαζηώλ θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα θξίλεη απαξαίηεηε 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηεο. 

 

 



 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ 

Σν πκβαηηθό Σίκεκα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ  δηάξθεηαο δπν (2) εηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο επέθηαζεο ελόο αθόκε (1) έηνπο, ζπλνιηθά, αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 600.000,00 € (εμαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ) πξν Φ.Π.Α. 24%, ήηνη 744.000,00 € 

(επηαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζεσξώληαο ην ζπκβαηηθό αληάιιαγκα 

επαξθέο, λόκηκν θαη εύινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο. ην ηίκεκα 

πεξηιακβάλνληαη όιεο νη ελδερόκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζώο θαη νη δαπάλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ -ΚΡΑΣΖΔΗ 

i Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξόπν :   

Η πιεξσκή εθάζηνπ ηηκνινγίνπ, ε νπνία ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε δεδνπιεπκέλνπ κήλα κε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ ζε κνξθή ΙΒΑΝ, πνπ 

ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν (απιή θσηνηππία) ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξείηαη ν ινγαξηαζκόο ή από βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο απηήο όηαλ δελ 

εθδίδεηαη βηβιηάξην (Τ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καζνξηζκόο Γηαδηθαζίαο θαη ινηπώλ 

ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ πιεξσκή δεκνζίσλ δαπαλώλ από ηηο Τ.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 

3172/Β/13.12.2013) θαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ αλάδνρν ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ 

θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 

4412/2016 ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 

ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή: 

α. Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο   

β. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο   

 

ii Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Ιδίσο βαξύλεηαη κε ηηο 

αθόινπζεο θξαηήζεηο:   

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη)  

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.  

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θόξνπ εηζνδήκαηνο.  

Σν ζρεηηθό παξαζηαηηθό πιεξσκήο απνζηέιιεηαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ζπλνδεπκέλν από κηα 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: 



 

 
 

 

1. Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλεζήθαλ, 

2. Σν βάξνο αλά θαηεγνξία,  

3. Σν κέγεζνο,  

4. Σν είδνο ηεο δηαρείξηζεο  

5. Σα αληίζηνηρα ηέιε,  

πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνύλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηώλ  ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Η αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. αθνύ πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαηηνύκελν 

έιεγρν θαη πξνβεί  ζε ζπκθσλία κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ θαηάζηαζε ηαρπδξνκηθά ηέιε 

πξνβαίλεη ζηε ζύληαμε Πξσηνθόιινπ Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο έθδνζεο εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ε Αλάδνρνο έρεη θαηαζέζεη ηελ ππ’ 

αξηζ. ________________ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο ______________  κε 

εκεξνκελία ιήμεο __________________ ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ήηνη εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνζνύ _______________€ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

________________ Γηαθήξπμε 2/2018.  

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδόρνπ. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, όπσο 

απηή εηδηθόηεξα νξίδεη.  

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πεξί 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη κε νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο ή πξάμεηο εθδίδνληαη 

από ηνλ αξκόδην ππνπξγό, ηελ ΔΔΣΣ ή άιιε δεκόζηα αξρή όπσο ε ΑΓΑΔ. 

Λόγσ ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ δε δεκηνπξγείηαη θακηά έλλνκε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ πνπ απαζρνινύληαη ζην Έξγν νύηε θαη 

κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ  θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ρεηά, ζπκθσλείηαη όηη γηα 

νπνηνδήπνηε αηύρεκα, ηξαπκαηηζκό, απώιεηα, βιάβε ή δεκηά ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα (ηδηνθηεζίαο 

ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζώπνπ) πνπ ηπρόλ ζα ζπκβνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ή από ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη,  αζηηθά θαη πνηληθά ππεύζπλνο είλαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαζώο 

θαη γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθό, δειώλεη δε αθόκα όηη αλαιακβάλεη 

από ηώξα ηελ επζύλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε θαη αλόξζσζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο δεκηάο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηνπ ζηνπο 

αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαζ’ όιε ηε πκβαηηθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Ρεηά 

ζπκθσλείηαη όηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά  ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη γηα ηελ πγεία θαη 



 

 
 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη γηα ηπρόλ νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα, ή ζα 

πξνθύςνπλ ζην κέιινλ, νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ Αλάδνρν. ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ αλαηηζέκελνπ αληηθεηκέλνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο 

ηζρύνληεο λόκνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηνύο ηνπο λόκνπο θαη 

γεληθά αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηνπο λόκνπο γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαηώλ, ηερληηώλ θαη ππαιιήισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, έρνληαο ηελ επζύλε γηα 

θάζε παξάβαζε απηώλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

Η εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη από πξνζσπηθό ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη 

έκπεηξν. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνύ 

θαη ινηπνύ  πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ,  πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλόηεηα, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΜΒΑΗ, ππόζρεηαη δε θαη βεβαηώλεη όηη ζα επηδεηθλύνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο 

επαθέο ηνπο κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ή ησλ εθάζηνηε 

ππνδεηθλπνκέλσλ από απηνύ πξνζώπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. δύλαηαη λα 

δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, νπόηε ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξόζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζόλησλ. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζε.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο ΤΜΒΑΗ. Οθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη κε ηε ύκβαζε ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ Νόκνπ. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ή ζε ηξίηνπο από ηελ κε 

ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απηήο, ππνρξενύηαη κόλνο ν ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

Αιιηώο ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εγεξζεί αγσγή θαηά ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. από νπνηνδήπνηε ηξίην πνπ 

απαηηεί απνδεκίσζε θαη πνπ έρεη ζρέζε άκεζε ή έκκεζε κε ην αληηθείκελν πνπ εθηέιεζε ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ, απηόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέκβεη ζηε δίθε ππέξ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κε δηθά ηνπ 

έμνδα (δει. ηνπ Αλαδόρνπ), λα ππεηζέιζεη ζηε ζέζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. σο θύξηνο δηάδηθνο άιισο αλ 

δειαδή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ θαηαζηεί θύξηνο δηάδηθνο λα θαηαβάιιεη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θάζε 

πνζό πνπ ηπρόλ επηδηθαζζεί  αθόκε θαη κε πξνζσξηλή δηαηαγή ή σο αζθαιηζηηθό ή ζπληεξεηηθό 

κέηξν ππέξ ηξίησλ θαη θαηά ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. γηα θεθάιαην, ηόθνπο θαη δηθαζηηθή δαπάλε θαη λα 

απνδεκηώζεη πιήξσο ηνλ ηξίην, απαιιάζζνληαο από θάζε επζύλε ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.  Η παξνύζα 

ππνρξέσζε πθίζηαηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνηήζεσο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. πξνο ηνλ 

Αλάδνρν.  

  



 

 
 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο σο πνηληθή ξήηξα αλεμαξηήησο ππαηηηόηεηαο ή δεκίαο θαη ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ ζα έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. νπνηνδήπνηε πνζό ηπρόλ 

θαηαδηθαζηεί λα πιεξώζεη ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζηνλ ελάγνληα ηξίην γηα θεθάιαην, ηόθνπο θαη έμνδα, 

είηε θαηόπηλ έθδνζεο εθηειεζηήο ή πξνζσξηλώο εθηειεζηήο απόθαζεο ή δηαηαγήο ή αζθαιηζηηθνύ 

ή ζπληεξεηηθνύ κέηξνπ, είηε γηα θαηαβνιή εγγύεζεο πξνο απνθπγή εθηειεζηήο ή πξνζσξηλά 

εθηειεζηήο απόθαζεο ή δηαηαγήο ή αζθαιηζηηθνύ ή ζπληεξεηηθνύ κέηξνπ.  

  

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε παξνύζα ΤΜΒΑΗ, εθηόο ηεο ακνηβήο ηνπ, ηελ νπνία 

κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα θαηαβάιιεηαη απνινγηζηηθά γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη θαη δελ είλαη 

δπλαηό λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Σν Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή από θάζε 

άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο δελ έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθό 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ . 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ΤΜΒΑΗ λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ην Ν.3310/05, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 

3414/05. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ απηήο ή ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή 

δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 

 

Β. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ηνπ  Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Σν Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

Γηεπζύλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα ζηελ 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ ΔΡΓΟΤ. 

 

Γ.  ΚΟΗΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ο κέγηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε θάζε έγγξαθν νξίδεηαη 

ζηηο επηά (7) εξγάζηκεο κέξεο από ηελ απνδεδεηγκέλε παξαιαβή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο 

είθνζη (20) εκεξώλ.   

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη απάληεζε, ην πεξηερόκελν ηνπ εγγξάθνπ ζεσξείηαη 

απνδεθηό. 

ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ε γιώζζα ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηππηθήο αιιεινγξαθίαο κεηαμύ 

ηεο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα είλαη ε Διιεληθή, ζε γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν. 

 

Γ. ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ  

ΗεπίδνζεησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλζαγίλεηαηαλάηελΔιιεληθήεπηθξάηεηαθαηζην 

Δμσηεξηθό,ζηεδηεύζπλζεπαξαιήπηεπνπαλαγξάθεηαηεπίησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλ.Οη 

ππεξεζίεοηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.,δύλαηαη,εθόζνλεπηζπκνύλ,λαπαξαιακβάλνπληαρπδξνκηθάαληηθείκελα 

απόηαΚαηαζηήκαηαηνπΑλαδόρνπ,θαηόπηλζρεηηθνύέγγξαθνπαηηήκαηνοηνποπξνοηνλ Αλάδνρν. 

Ορξόλνοεπίδνζεοησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλζαείλαηζύκθσλακεηελεπηιεγκέλε ππεξεζία 

δηαθίλεζεο θαηά ηελθαηάζεζεηνπο,από ηηο Τπεξεζίεο ηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.θαηζπγθεθξηκέλα: 



 

 
 

i)γηαηνΔζωηεξηθό,εεπίδνζεησληαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλζηνποπαξαιήπηεοζαγίλεηαη 

ζύκθσλακεηελεπηιερζείζαππεξεζίαδηαθίλεζεο(ηελεπνκέλεεξγάζηκεεκέξαήκεηάαπόηξείο 

εξγάζηκεοεκέξεοαπόηελεκεξνκελίαθαηάζεζεο),θαηκεηελπξνϋπόζεζεόηηηαπξνοδηαθίλεζε 

ηαρπδξνκηθάαληηθείκελαέρνπλθαηαηεζείκέρξηηελ12π.κηεοεκεξνκελίαοθαηάζεζεο.ηελ 

πεξίπησζεδπζπξόζηησλθαηλεζησηηθώλπεξηνρώλ,εεπίδνζεζαγίλεηαηαπόηξείοέσοπέληε εξγάζηκεο 

εκέξεο. 

ii)γηαηνΔμωηεξηθό,επαξάδνζεησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλζαγίλεηαηηελ επνκέλε 

εξγάζηκεεκέξαζηηοεγθαηαζηάζεηοησλαεξνδξνκίσληεοΔιιεληθήοεπηθξάηεηαοαπόηνλ 

Αλάδνρν,γηαηελελζπλερείαδηαθίλεζήηνποζηνποπαξαιήπηεοηνπΔμσηεξηθνύ,κεηελ 

πξνϋπόζεζεόηηηαπξνοδηαθίλεζεηαρπδξνκηθάαληηθείκελαέρνπλ θαηαηεζείζηαθαηαζηήκαηαηνπ 

αλαδόρνπ κέρξη ηελ12 π.κηεο εκεξνκελίαοθαηάζεζεο. 

 

Δ. ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

Η δηαθίλεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλ ηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.ζα γίλεηαηκε ηνποόξνπο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

1. ΗαιιεινγξαθίαηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.ζαπαξαδίδεηαηκέζαζεζπζθεπαζίαθαηάιιειεοκνξθήο,ώζηε 

λαεμαζθαιίδεηαηηνπεξηερόκελνησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσλ,λακελππάξρεηθίλδπλνολα 

ππνζηνύλβιάβεηαάιιαζπλ - απνζηειιόκελαηαρπδξνκηθάαληηθείκελαθαη  λαπαξέρεηαηε 

επρέξεηαηεοεύθνιεοθαηγξήγνξεοδηαθίλεζήοηνπο.εθάζεπεξίπησζε,νΑΝΑΓΟΥΟππνρξενύηαη

λαθξνληίδεηγηαηελαζθάιεηαηεοαιιεινγξαθίαοθαηηελπαξάδνζεηεοζηνπο παξαιήπηεο 

ζηελθαηάζηαζε πνπ παξαδόζεθε από ην πξνζσπηθό ηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π..  

2. ηελεπηγξαθή ηνπθαθέινπ ήηεο ζπζθεπαζίαο ζα πεξηιακβάλνληαηππνρξεσηηθά: 

- Πιήξεζηνηρείααπνζηνιέα:ΟλνκαζίαήπιήξεοηίηινοΤπεξεζίαοθαζώοθαηζθξαγίδαηεο 

ΤπεξεζίαοΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.,νλνκαηεπώλπκν,δηεύζπλζε(νδόο,αξηζκόο),ΣαρπδξνκηθόοΚώδηθαοθαηηό

πνο πξννξηζκνύ.Ηαλαγξαθήήεθηύπσζεησλζηνηρείσλαπηώλζαγίλεηαηπάληνηεζηελάλσ 

αξηζηεξήγσλίαηεοεκπξόζζηαοόςεσοηνπθαθέινπήηεοζπζθεπαζίαοθαηθαηάκήθνοηεο 

κεγαιύηεξεο δηάζηαζεο. 

-  Πιήξεζηνηρείαπαξαιήπηε:ΟλνκαζίαήηίηινοΤπεξεζίαο,νλνκαηεπώλπκν,δηεύζπλζε(νδόο, 

αξηζκόο),ΣαρπδξνκηθόοΚώδηθαοθαηηόπνοπξννξηζκνύ.Ηαλαγξαθήήεθηύπσζεησλζηνηρείσλ 

απηώλζαγίλεηαηπάληνηεζηνθάησ  δεμηόκέξνοηεοεκπξόζζηαοόςεσοηνπθαθέινπήηεο  επηθάλεηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηθαηά κήθνο ηεο κεγαιύηεξεο δηάζηαζεο. 

Δπίζεο,ζηελεκπξόζζηαπιεπξάησλθαθέισλ,ζαηίζεηαηθαηεεπίζεκεζθξαγίδαηεο απνζηέιινπζαο 

ΤπεξεζίαοΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.,ε νπνία ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ νκαδηθώλ θαηαζέζεσλ 

δύλαηαηλαείλαηπξνεθηππσκέλεζηνποθαθέινποθαζώοθαηηνηύπσκαηεοεπηιεγόκελεοππεξεζίαοζύ

κθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε επίδνζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

3. ΣαόξηαβάξνποεθάζηνπηαρπδξνκηθνύαληηθεηκέλνπηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.πεξηγξάθνληαηαλαιπηηθάζην

λ πίλαθα,βαξώλ,ηύπνπδηαρείξηζεοηεοπαξαγξάθνπ(ΠξνδηαγξαθέοΣαρπδξνκηθώλ 

Αληηθεηκέλσλ)ηνπ ζρεηηθνύ Παξαξηήκαηνο ηεο ππ’ αξ. 2/2018 δηαθήξπμεο. 

4. ΣαηαρπδξνκηθάαληηθείκελαηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.ζαδηαθηλνύληαηζηνεζωηεξηθόθαηζηνεμωηεξηθόηεο 

ρώξαοκενπνηαδήπνηεηύπνδηαρείξηζεοεπηιέμνπλνηΤπεξεζίεοηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.,όπσο 

πεξηγξάθνληαηαλαιπηηθάζηνποπίλαθεο,βαξώλθαηηύπνπδηαρείξηζεοηεοπαξαγξάθνπ 

(ΠξνδηαγξαθέοΣαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλσλ) ηνπ ζρεηηθνύ Παξαξηήκαηνο ηεο ππ’ αξ. 2/2018 

δηαθήξπμεο. 

Η παξάδνζεγηαόιαηααληηθείκελαηνπεπηζηνιηθνύηαρπδξνκείνπγηαηανπνίααπαηηείηαη 

επηβεβαηωκέλεεπίδνζε(ζπζηεκέλεαιιεινγξαθία,ήζπζηεκέλεκεαπόδεημεπαξαιαβήο)ζα 



 

 
 

πξαγκαηνπνηείηαηζηεδηεύζπλζεηνππαξαιήπηε,ζηνλίδηνήηνλλόκηκναληηπξόζσπόηνπκε 

επίδεημεδειηίνπηαπηόηεηαοθαηππνγξαθήαπηνύθαηζπκπιήξσζεησλζηνηρείσληεοηαπηόηεηάο 

ηνπ,ζηνέγγξαθν παξαιαβήο. 

 ηελπεξίπησζεηεοαπιήοεπίδνζεοε 

παξάδνζεησλαληηθεηκέλσληνπεπηζηνιηθνύηαρπδξνκείνπζαπξαγκαηνπνηείηαηκεαπιήελαπόζεζεζεγξ

ακκαηνθηβώηηνήππνθαηάζηαηόηνπ ζηε δηεύζπλζεηνπ παξαιήπηε. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αιιεινγξαθία πνπ δελ παξαδόζεθε ζηνπο παξαιήπηεο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟππνρξενύηαηλαηελεπηζηξέθεηζηελππεξεζίαπνπηελαπέζηεηιεζπκπιεξώλνληαοέλδεημεε

πί ηνπθαθέινπζηελνπνίαζααλαγξάθεηαηεθαη’εθηίκεζεαηηίαεπηζηξνθήο(αιιαγήδ/λζεο, άγλσζηνο 

παξαιήπηεο θιπ). 

 

Γηεπθξηλίδεηαη  όηη  ηα  ΑΝΔΠΗΓΟΣΑ ηαρπδξνκηθά  αληηθείκελα  ζα  επηζηξέθνληαη  

ζηνλπαξαιήπηε(Κεληξηθέο,πεξηθεξεηαθέοΓ/λζεηοηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.)ΑΣΔΛΩ. 

 

5. ΗθαηάζεζεησληαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσληνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.γηαηνεζωηεξηθόζαγίλεηαηβάζεη 

ζρεηηθώλθαηαζηάζεσλ,ελώγηαηελθαηάζεζεηαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσληνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.κεεηδηθ

ήδηαρείξηζε(ζπζηεκέλε)γηαηνεζωηεξηθό,ζαζπκπιεξώλεηαηεπηπιένλζρεηηθήεηδηθή 

θαηάζηαζε,ζηελνπνίαζααλαγξάθνληαηηαζηνηρείαηνππαξαιήπηε,θαζώοθαηναξηζκόο 

ζπζηεκέλνπ (Barcode). 

 

ΓηαηελθαηάζεζεαιιεινγξαθίαοηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.γηαηνεμωηεξηθόζαγίλεηαηβάζεηζρεηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ,ελώγηαηελθαηάζεζεηαρπδξνκηθώλαληηθεηκέλσληνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.κεεηδηθήδηαρείξηζε(

ζπζηεκέλε ή / θαη βεβαηωκέλεο 

επίδνζεο)γηαηνεμωηεξηθό,ζαζπκπιεξώλεηαηεπηπιένλεηδηθήθαηάζηαζεζηελνπνίαζα αλαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνππαξαιήπηε,θαζώο θαην αξηζκόοζπζηεκέλνπ (Barcode). 

ΟΑΝΑΓΟΥΟζαπξνκεζεύεηηηοππεξεζίεοηνπΔ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.κε ηθαλόαξηζκόζπζηεκέλσλ(Barcode),ή 

κεζρεηηθόινγηζκηθόαπηόκαηεοπαξαγσγήοηνπο,αλάινγακεηηοαλάγθεοησλΤπεξεζηώληνπ 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.. 

ΣααληηθείκελαΔηδηθώλΓηαρεηξίζεσλζαθαηαηίζεληαηκεεπηθνιιεκέλνποήεθηππσκέλνποηνπο αξηζκνύο 

ζύζηαζεο(Barcode)νηνπνίνηπξέπεη λα είλαηζπλερόκελνη θαηά αύμνπζααξίζκεζε. 

Η ελ ιόγσ θαηάζηαζε πξνζππνγξακκέλε θαη από ηα δύν κέξε ζα ππέρεη ζέζε απόδεημεο 

θαηάζεζεο.Έθαζην ησλκεξώλζα ιακβάλεη απόέλα αληίγξαθν. 

ΣααληηθείκελαθαηάηελθαηάζεζήηνποζηαθαηαζηήκαηαηνπΑλαδόρνπ,ζαπαξαδίδνληαη 

δεζκνπνηεκέλα, αλά δηαρείξηζε (Απιά, πζηεκέλα, Καηεπείγνληα θιπ), ίδην κέγεζνο θαη ίδην βάξνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

9.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ερεκύζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ζηνηρεία λννύληαη όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ειεθηξνληθά, γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ.  

9.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα πξνζηαηεύεη ην απόξξεην αιιεινγξαθίαο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., 

ζύκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ 

δηαζέηεη θαη έρεη εγθξηζεί από ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ. 

9.3 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη όηη θαη 

νη ππάιιεινη  ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο. Δπίζεο, νθείιεη 



 

 
 

λα ηεξεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε πξόζβαζε ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο. 

9.4 Όια ηα ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο  πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απηνύ ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά θαη 

δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνύλ ή δεκνζηνπνηεζνύλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

θξαηνύλ κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο από ηελ εθηέιεζε ηεο 

ΤΜΒΑΗ θαη δελ απνθαιύπηνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξόζσπα. 

9.5 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. απνθαιύπηνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε όζνπο 

ππαιιήινπο αζρνινύληαη άκεζα κε ην πεξηερόκελν ηεο ΤΜΒΑΗ θαη δηαζθαιίδνπλ όηη απηνί νη 

ππάιιεινη είλαη ελ γλώζεη θαη ζπκθσλνύλ κε ηηο ππνρξεώζεηο ερεκύζεηαο.  

9.6 ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη παξέρνληαη από ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, γηα ζθνπνύο δηαθνξεηηθνύο 

από ηελ εθηέιεζε ηεο ΤΜΒΑΗ. 

9.7 Σόζν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ΤΜΒΑΗ όζν θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη, ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.. 

9.8 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη όια ηα ζηνηρεία ζηνπο ρώξνπο 

πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε ΤΜΒΑΗ θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ην Έξγν, 

απνθιεηόκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρώξνπο ή εηαηξείεο. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη ζηελ 

θαηεύζπλζε απηή. 

9.9 ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηώλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», λα θνζηνινγήζεη θαη λα απαηηήζεη πιεξσκή γηα όιεο ηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκηέο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. 

 

ΑΡΘΡΟ  10. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ 

ε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο  κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, 

ζα επηβιεζνύλ θπξώζεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ  Ν.4412/2016. 

Ωοαπνδεκίσζε,νξίδεηαηεπξνβιεπόκελεαπόηελεθάζηνηεηζρύνλθαλνληζηηθόπιαίζηνγηαπιεκκειήπα

ξνρήηαρπδξνκηθώλππεξεζηώλαπόηηοηαρπδξνκηθέοεπηρεηξήζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ  11. ΠΣΩΥΔΤΖ 

11.1 Δάλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, ή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

εθδνζεί εληνιή θαηάζρεζεο ελαληίνλ ηνπ, ή ζπκβηβαζηεί κε ηνπο πηζησηέο ηνπ ή αξρίζεη λα 

δηαιύεηαη ρσξίο ηνύην λα απνηειεί εθνύζηα δηάιπζε κε ζθνπό ηελ αλαζπγθξόηεζε ή ζπγρώλεπζε 

θαη ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ, ε Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. δύλαηαη λα θαηαγγείιεη  ηε ΤΜΒΑΗ πάξαπηα 

κε έγγξαθε δήισζή ηεο πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ην ζύλδηθν ή ηνλ εθθαζαξηζηή ή πξνο νπνηνδήπνηε 

πξόζσπν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε απηήο ηεο ΤΜΒΑΗ. 

11.2 Αλ ηζρύεη έλα από ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη 

ζηελ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. δσξεάλ πάζεο θύζεσο πιηθά (π.ρ. κειέηεο, θώδηθα ηεθκεξίσζεο, πξνδηαγξαθέο 



 

 
 

αληαιιαθηηθώλ) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη  

ησλ εθαξκνγώλ.  

 

ΑΡΘΡΟ  12 ΔΚΥΩΡΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

12.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ΤΜΒΑΗ ή κέξνο απηήο, 

ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη από απηήλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο 

πξνεγνύκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.. 

12.2 Καη’ εμαίξεζε κπνξεί ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα εθρσξήζεη νπνηεζδήπνηε από ηηο πιεξσκέο, πνπ 

απνξξένπλ από ηε ΤΜΒΑΗ, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ ζύκθσλα ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

ΑΡΘΡΟ  13. ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Η θαηαγγειία ηεο ΤΜΒΑΗ είλαη δπλαηό λα γίλεη:  

(α)  θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε γηα ιόγνπο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο 

ππνρξεώζεσλ ή, 

 (β) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία γίλεηαη από ηελ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη γηα ιόγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, νπνηεδήπνηε, ρσξίο απνδεκίσζε, κε έγγξαθε πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαηαγγειία, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα άξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο 

θαη εθόζνλ ζην κεηαμύ δελ έρνπλ αξζεί νη ιόγνη πνπ επέβαιαλ ηελ θαηαγγειία απηή ή δελ 

ηειεζθόξεζαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο θαη δελ έγηλε αλάθιεζε ηεο θαηαγγειίαο .  

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη κε κνλνκεξή δήισζή ηεο λα θαηαγγείιεη αδεκίσο γηα απηήλ 

ηελ  παξνύζα ύκβαζε ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

α) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηε ύκβαζε 

β) Ο  ΑΝΑΓΟΥΟ εθρσξεί ηε ύκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γ) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πησρεύζεη, ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί 

ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζύλνιν ή ζε 

ζεκαληηθό κέξνο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ)  Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απόθαζε θαηά ηνπ αλαδόρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηόο ηνπ 

ε) ζε πεξίπησζε αζεηήζεσο γεληθά από ηνλ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαηηθνύ όξνπ 

ζη) ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδόρνπ νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από 

ηελ παξνύζα ύκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

Η ζύκβαζε είλαη δπλαηό λα ηξνπνπνηεζεί,  όηαλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνύην ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Η ΤΜΒΑΗ δηέπεηαη από ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ ηεο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ε νπνία ζα 

αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηε ΤΜΒΑΗ, ζα ιπζεί από ηα εδξεύνληα ζηελ Αζήλα αξκόδηα Γηθαζηήξηα, 

εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. 



 

 
 

Δθηόο από ηνπο εηδηθά αλαθεξόκελνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ΤΜΒΑΗ, ην θείκελν ηεο νπνίαο 

θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηόο βεβαίσο θαηαδήισλ ζθαικάησλ 

ή παξαδξνκώλ, ηζρύνπλ όια ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα θείκελα κε ηελ αθόινπζε ζεηξά 

ηεξαξρίαο: 

α. ε παξνύζα ΤΜΒΑΗ 

β. ε αξηζ. ……………………. Απόθαζε ηνπ  Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ζρεηηθά κε ηελ θαηαθύξσζε 

ηνπ απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ 

γ. Η πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΤΥΖΡΑ ΚΑΗ ΑΝΩΣΔΡΑ  ΒΗΑ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επζύλεηαη γηα ηα ηπρεξά ππό ζηελή έλλνηα (απιά ή ζπλήζε) ζηελ λνκόηππε 

εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ από απηόλ ππνρξεώζεσλ ζε εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. Σα 

ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ωο ηέηνηα δελ 

ζεσξνύληαη γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ  όζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληόο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο 

αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη 

πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενύηαη λα 

απαληήζεη εληόο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξώλ ζην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δηαθνξεηηθά 

κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 

Δάλ θάπνηνο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο θεξπρζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν άθπξνο, ε 

αθπξόηεηα απηή δελ ζα επεξεάζεη ην θύξνο ησλ ινηπώλ όξσλ, πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρύ, σο αλ ε 

παξνύζα ύκβαζε είρε ζπλαθζεί ρσξίο ηνλ/ηνπο άθπξν/ξνπο όξν/ όξνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΓΛΩΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η ΤΜΒΑΗ ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. 

 

Η παξνύζα ΤΜΒΑΗ δηαβάζηεθε, βεβαηώζεθε θαη ππνγξάθεθε λόκηκα από ηνπο 

ζπκβαιιόκελνπο ζε ηξία (3) πξσηόηππα. Από απηά, ηα δύν  θαηαηέζεθαλ ζηελ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη 

έλα (1) ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

  

Γηα ηνλ Αλάδνρν 

…………….. 

 

 

 

Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. 

«ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΩΝ» 

 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΠΟΣΑ 

Γηνηθεηήο & Πξόεδξνο Γ.. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ : ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 

 



 

 
 

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi 

και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία:  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΞ ΡΑΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :100026519 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ  13-15,  ΑΘΘΝΑ,  10557 
- Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ:  Μαρία ουφικτοφ,  Σταυροφλα Μπίτςικα, Ελζνθ Γεμιςτοφ 
- Τθλζφωνο: 2103275026, 2103275289, 2103275291, 
- Θλ. ταχυδρομείο: t.prom@eteaep.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):www.eteaep.gov.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
ΡΑΟΧΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΤΟ E.T.E.A.E.Ρ. ΓΙΑ 2 ΕΤΘ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ 1 ΑΚΟΜΘ 
ΕΤΟΥΣ, CPV: 641100000-0 Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ  
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 02/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:t.prom@eteaep.gov.gr
http://www.eteaep.gov.gr/


 

 
 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» iv  ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



 

 
 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν 
ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

 
 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

 
 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

 
 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 
των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 



 

 
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: 
 

*……+ 

 



 

 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 

 



 

 
 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 



 

 
 

 
 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια xxxi  κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 



 

 
 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 



 

 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 



 

 
 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
 

 



 

 
 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ xxxvi  που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  



 

 
 

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 



 

 
 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων xlii  όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 



 

 
 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ xliii  το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 



 

 
 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 



 

 
 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

 
 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 



 

 
 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, 
εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i
Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ 

κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 
σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώθαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 
εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ 
Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii
 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x
 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 
Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 
48/Α) "Κύξωζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ 
Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 

xiii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 
απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi
 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ιήθζεθαλ.  



 

 
 

                                                                                                                                                                                                
xxii

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii
 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο 
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi
 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα 

ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx
 Πξβι άξζξν 48. 

xxxi
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα 

θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα 
ασηό. 

xxxiv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο  πνπ σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο 

πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xl
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο 

φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                
xli

 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 

xlii
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ. 

xliii
 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 
ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε 
κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliv
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii
 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά 
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε. 
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