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ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΘ : ΔΘΜΟΣΙΟ
ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

Ακινα,13- 01- 2022

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ

Αρ. πρωτ:1960

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεφκυνςθ:

Δομοκοφ 5, Τ.Κ. 10445, Ακινα

Ρλθροφορίεσ:

Σ. Γκιόκα

Τθλζφωνο:

210 8802393/416

e-mail:

sofia.gioka@opekepe.gr

Διακιρυξθ Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω
ΕΣΗΔΗΣ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, των Ρεριφερειακϊν
Διευκφνςεων και των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν Μονάδων του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. προχπολογιςμοφ ζωσ 45.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του
αναλογοφντοσ ΦΡΑ, για το ζτοσ 2022.
Κριτήριο αξιολόγηςησ: η ςυμφερότερη από οικονομική άποψη προςφορά μόνο
βάςει τιμήσ

Συνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ: μζχρι του ποςοφ των 45.000,00 €,
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

Επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για
τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων,
των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν Μονάδων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.,
προχπολογιςμοφ 45.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
ΦΡΑ, για το ζτοσ 2022.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν
Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ταξινόμθςθ κατά CPV - 641100000-0 «Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ.

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου - εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο
ποςό των 45.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ

Ενιςχφςεων

To ζργο χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ του ΟΡΕΚΕΡΕ και βαρφνει τον
τακτικό προχπολογιςμό του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., οικονομικοφ ζτουσ 2022.
Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ 31.12.2022

ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ 18.01.2022
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
14.01.2022 και ϊρα 15:00 μ.μ.
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
28.01.2022 και ϊρα 15:00 μ.μ.
Θλεκτρονικι Υποβολι: Στθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ΤΟΡΟΣ
&
ΤΟΡΟΣ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)
ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
(θλεκτρονικι μορφι) και Ρρωτοκόλλου (ζντυπθ μορφι) Θ ζδρα του
ΟΡΕΚΕΡΕ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
01.02.2022 και ϊρα 11:00 π.μ.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Οργανιςμόσ
Ρλθρωμϊν
και
Ελζγχου
Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και
Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.)

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Δομοκοφ 5

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

10445

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL304

Τθλζφωνο

210 8802393/416

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

sofia.gioka@opekepe.gr,
ioanna.gligori@opekepe.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Σ. Γκιόκα
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Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα
(μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι) και ανικει ςτθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ – Υποτομζασ Νομικά Ρρόςωπα
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ.
Κφρια δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ
Οι αρμοδιότθτεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ςφμφωνα με τα άρκρα 13-29 του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998)
(Ιδρυτικόσ Νόμοσ), όπωσ αυτόσ ιςχφει είναι μεταξφ άλλων οι ακόλουκεσ:
α)
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και θ αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ των δαπανϊν που
βαρφνουν τον Ειδικό Λογαριαςμό Εγγυιςεων Γεωργικϊν Ρροϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Ρ.) του άρκρου 26 του
Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979), θ ζγκριςθ τθσ πλθρωμισ τουσ και θ ζκδοςθ εντολϊν πλθρωμισ
ςε βάροσ του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Ρ. Θ τιρθςθ ςτοιχείων και αρχείων των γενομζνων πλθρωμϊν.
β)
Θ διενζργεια κάκε είδουσ ελζγχου ςχετικοφ με τθ νομιμότθτα των πλθρωμϊν και τθν κίνθςθ των
προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για τθν ανάκτθςθ των καταβλθκζντων παρανόμωσ ι αχρεωςτιτωσ,
κακϊσ και για τθν επιβολι κάκε νόμιμθσ κφρωςθσ.
γ)
Θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων και θ πρόταςθ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Εγγυιςεων Γεωργικϊν Ρροϊόντων, όπωσ και θ κατάρτιςθ των ιςοηυγίων, ιςολογιςμοφ
και απολογιςμοφ αποτελεςμάτων χριςθσ.
δ)
Θ ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων και θ ζκδοςθ εγκυκλίων και οδθγιϊν που κακορίηουν
τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ κοινισ αγροτικισ πολιτικισ ςτον τομζα των εγγυιςεων, τουσ
ελζγχουσ και τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά και αφοροφν μζτρα ςτθν εςωτερικι
αγορά και τισ ειςαγωγζσ εξαγωγζσ, ςε εκτζλεςθ Κανονιςμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και
κζματα ςυνεργαςίασ με άλλα Υπουργεία και Υπθρεςίεσ και Οργανιςμοφσ Ρλθρωμϊν.
ε)
Θ ζκδοςθ και θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν, κακϊσ και πιςτοποιθτικϊν
προκακοριςμοφ τθσ ειςφοράσ ςτθν ειςαγωγι και τθν επιςτροφι κατά τθν εξαγωγι, θ ζκδοςθ
αποςπαςμάτων αυτϊν και θ εκχϊρθςθ (μεταβίβαςθ) των πιςτοποιθτικϊν ςε τρίτουσ ςφμφωνα με
τθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
ςτ) Θ άςκθςθ, φςτερα από απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και του
αρμόδιου κατά περίπτωςθ Υπουργοφ, από τον O.Ρ.E.K.E.Ρ.E., ωσ εντολοδόχου του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου των αρμοδιοτιτων τθσ αγοράσ και εκποίθςθσ προϊόντων τθσ αγοραςτικισ παρζμβαςθσ,
ιδία δε τθσ διενζργειασ των διαγωνιςμϊν, τθσ ςφναψθσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων, του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν, του προςδιοριςμοφ τθσ τελικισ αξίασ των εκποιοφμενων προϊόντων, τθσ
εκκακάριςθσ των ποςϊν για είςπραξθ ι επιςτροφι διαφορϊν, τθσ παρακολοφκθςθσ των
αποκεμάτων, τθσ διαπίςτωςθσ και βεβαίωςθσ ελλειμμάτων ι πλεοναςμάτων, φκορϊν ι
αλλοιϊςεων και τθσ ειςιγθςθσ ςτα αρμόδια όργανα για τον καταλογιςμό κατά περίπτωςθ.
η)
Θ φφλαξθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και θ είςπραξθ των εγγυιςεων υπό μορφι μετρθτϊν για τθν
ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν ειςαγωγισ-εξαγωγισ και προκακοριςμοφ, κακϊσ και θ φφλαξθ κάκε
άλλθσ εγγφθςθσ και θ αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ αυτϊν.
θ)
Θ ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ των δανειακϊν ςυμβάςεων για τθ χρθματοδότθςθ του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Εγγυιςεων Γεωργικϊν Ρροϊόντων, κακϊσ και ςτθν κατάρτιςθ των ςυμβάςεων
καταβολισ προμικειασ για τθ διαχείριςθ του ανωτζρω λογαριαςμοφ.
κ)
Θ κατάρτιςθ και θ ςφναψθ διοικθτικϊν ςυμβάςεων που προβλζπονται ςτα πλαίςια των εκνικϊν και
κοινοτικϊν διατάξεων.
ι)
Θ αποςτολι των μθνιαίων καταςτάςεων με τα παραςτατικά εςόδων - εξόδων για τθν άςκθςθ
καταςταλτικοφ ελζγχου του άρκρου 27 του Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979) ςτθν αρμόδια
υπθρεςία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
ια) Θ ςυμμετοχι ςτθν εκπροςϊπθςθ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για κζματα
εφαρμογισ του κεςμοφ των εγγυιςεων.
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Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ και μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ http://www.opekepe.gr
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
γ)
Ρεραιτζρω
πλθροφορίεσ
είναι
διακζςιμεσ
ςτθν
προαναφερκείςα
διεφκυνςθ
http://www.opekepe.gr
δ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2022 και για
τθν πραγματοποίθςι τθσ ζχουν εκδοκεί :
1.

Τθν

υπϋαρ.1835/274084/19.11.2021(ΑΔΑ:Ψ8Ψ4653ΡΓ-Υ7Χ)

απόφαςθ

ζγκριςθσ

ανάλθψθσ

υποχρζωςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.
2. Τθν υπ’ αρικμ.249/08.12.2021 απόφαςθ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.,
Θζμα 6 (ΑΔΑ: 6ΤΔΑ46ΨΧΞΧ-Μ7Ξ)

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ
Κεντρικισ Υπθρεςίασ, των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων και των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν
Μονάδων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ VI τθσ
παροφςασ, προσ τουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια και το Εξωτερικό (πολίτεσ, φυςικά
πρόςωπα, νομικά πρόςωπα και Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ).
Θ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ και ςε όποιο άλλο νζο γραφείο του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ιδρυκεί
ι μεταςτεγαςκεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) 641100000-0 «Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ» .
Σθμειϊνεται ότι οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ αποτελοφν ενιαίο ςφνολο, κατά ςυνζπεια οι προςφορζσ
υποβάλλονται υποχρεωτικά για το ςφνολο τθσ προμικειασ.
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου - εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ανζρχεται ζωσ το ποςό των 45.000,00 €,
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.
H ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και διαρκεί για το ζτοσ 2022, ιτοι ζωσ και τθν
31θ.12.2022.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Ι
«Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο
βάςει τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:


Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.



Τισ διατάξεισ του Ν. 4622/2019 (Αϋ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια
τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του
άρκρου 37.



Τισ διατάξεισ του Ν. 4601/2019 (Αϋ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του
νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο
δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»



Τθν υπϋ αρ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο
των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)



Τθν αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων».



Τισ διατάξεισ του N. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.



Τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».



Το Άρκρο Ρρϊτο, Ραρ. Η του Ν.4152/2013 (Αϋ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».



Τισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (Αϋ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τo N. 4700/2020 (Αϋ127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο,
τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ».



Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (Αϋ204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του
ζκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».



Τισ διατάξεισ του Ν. 4727/2020 (Αϋ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ
διατάξεισ».



Τισ διατάξεισ του Ν. 3548/2007 (Αϋ68) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.



Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ 145).
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Τισ διατάξεισ του Ν. 2328/95 (Αϋ 159) όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρκ.
11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρκ. 14 ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ρερί
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν Α.Ε. που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ προμθκειϊν του
Δθμοςίου».



Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2195/2002 περί κακιζρωςθσ του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ (CPV), όπωσ τροποποιικθκε με τον Καν (ΕΚ) 2013/2008 τθσ Επιτροπισ.



Τισ διατάξεισ του Ν. 4155/2013 (Αϋ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και
άλλεσ διατάξεισ».



Τισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (Αϋ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.



Τισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (Αϋ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και
Ρολιτιςτικά Θζματα», τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο
που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, και το Ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27 θσ Απριλίου 2016 για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ».



Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (Αϋ) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία».



Τθν υπ' αρικμ. 76928/13.07.2021 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα :
“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 3075)



Τθν υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων

και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν

ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)»


Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».



Τισ διατάξεισ 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.



Τα άρκρα 13-29 του Ν. 2637/1998 περί ςφςταςθσ ΟΡΕΚΕΡΕ και λοιπϊν Οργανιςμϊν, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.



Τθν υπ’ αρικμ. 132537/21.4.2011 (Βϋ 684) υπουργικι απόφαςθ περί ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ
Οργανωτικισ Διάρκρωςθσ & Λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του ΟΡΕΚΕΡΕ.
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Τθν με αρ. 2642/294319/15-11-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 975/18-11-2019) Υπουργικι Απόφαςθ με τθν
οποία ορίηονται τα μζλθ Δ.Σ. του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ με τθν υπ’
αρ. 557/87407/30-03-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 259/6-4-2021) Υπουργικι Απόφαςθ και τθν με αρ.
2762/342763/01-12-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1029/02-12-2021) Υπουργικι Απόφαςθ



Τθν υπϋ αρ.1835/274084/19.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ψ4653ΡΓ-Υ7Χ) απόφαςθ ζγκριςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.



Τθν υπ’ αρικμ. 249/08.12.2021 απόφαςθ ςυνεδρίαςθσ

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του

Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., κζμα 6 (ΑΔΑ: 6ΤΔΑ46ΨΧΞΧ-Μ7Ξ) «Ζγκριςθ για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ
ανοικτοφ δθμοςίου διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν ανάκεςθ παροχισ
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, των Ρεριφερειακϊν
Διευκφνςεων και των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν Μονάδων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. για το ζτοσ
2022 προχπολογιςμοφ ζωσ 45.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.», με τθν
οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του εν κζματι διαγωνιςμοφ και εξουςιοδοτικθκε ο Ρρόεδροσ του
Δ.Σ. να υπογράψει τθ Διακιρυξθ και ιδίωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου και τα κριτιρια
ανάκεςθσ, να κακορίςει τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, να υπογράψει
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ςχετικό με τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ (ενδεικτικά : οριςμόσ
επιτροπϊν, αναβολι διαγωνιςμοφ, παράταςθ χρόνου υποβολισ προςφορϊν, παράταςθ διάρκειασ
ιςχφοσ των προςφορϊν και εγγυιςεων ςυμμετοχισ), να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κακϊσ
και κάκε άλλο ζγγραφο που τυχόν απαιτθκεί ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 28θ.01.2022, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα
15:00 μ.μ.
Ζντυπθ προςφορά: ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του
οικονομικοφ φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, τα ςτοιχεία
τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι,
ςφμφωνα με ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Tο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
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
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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 κακ’ 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.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:


το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+



θ παροφςα Διακιρυξθ (υπ’ αρικμ. πρωτ. _______) με τα παραρτιματα που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,



οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
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.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν 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 θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που
τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι 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 προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των 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, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο
«Διορκωτικό» ) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν
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ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε
με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, κακϊσ
και ςυμβάςεισ ζργων με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ
να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 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 καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 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 και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ κα υποβάλουν τισ απαιτοφμενεσ από τθν παροφςα διακιρυξθ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα από το ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυθτικϊν
επιςτολϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Με ευκφνθ των οικονομικϊν φορζων, οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ
ςυμμετοχισ, πλθν αυτϊν που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτο άρκρ. 1.5 τθσ
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Επιςθμαίνεται ότι εγγυιςεισ που εκδίδονται από το ΤΣΜΕΔΕ και το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ που διζπουν τουσ εν λόγω φορείσ, χωρίσ να απαιτείται
ςυμμόρφωςι τουσ με τα υποδείγματα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν.
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2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ ανακζτουςα αρχι κα επεξεργάηεται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ
προςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ
ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και
τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ
επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
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,

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. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
ςτθν ζνωςθ θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.2. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με
το υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
όςα αναφζρονται ςτο άρκρ. 2.1.5. τθσ παροφςθσ, ποςοφ 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ.
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 και ότι
όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρoν.
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, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν από τθ
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρ. 97 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρ. 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ
ιςχφει.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά, δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ
περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρ. 2 του ν. 4412/2016, δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
και θ προςφορά του απορριφκεί ι ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρ. 103 του ν. 4412/2016
περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά
που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
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:
1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
(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) και τα εγκλιματα του
άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),

(β)

ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ
τθσ δωροδοκίασ 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των
άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237 Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ),
396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,

(γ)

απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων
3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ
απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.7.2017) και τα
εγκλιματα των άρκρων 159 Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία),
236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386
(απάτθ), 386 Α (απάτθ με υπολογιςτι) 386 Β (απάτθ ςχετικά με τισ επιχορθγιςεισ), 390
(απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα
(ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και
τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24
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(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
(δ)

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3 – 4 και 5 – 12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαιςίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.3.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 41 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187 Α και
187 Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32 – 35 του ν. 4689/2020
(Α’ 103),

(ε)

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τθσ Οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/ 5.6.2021, ς. 15), και τα
εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Αϋ 139),

(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), και τα εγκλιματα του
άρκρου 323 Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ 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 ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα
ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και
εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ, κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α)

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ 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
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όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.

Αν ο οικονομικόσ φορζασ 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.
Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων α’ και β’ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό
που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει
καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του ΕΕΕΣ.
Δεν αποκλείεται ο 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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ
του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.
3. Αποκλείεται από 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, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων,

(β)

εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ
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)

εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’93), περί ποινικϊν
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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
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ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου
2.2.9.2 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 με
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,

(κ)

εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

Εάν ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) του παρόντοσ άρκρου θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ
πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.
4. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Ειδικά, οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία και να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλόλθτα
δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

άςκθςθσ

επαγγελματικισ

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτοφνται:


Ριςτοποιθτικά - ζντυπα τεκμθρίωςθσ Χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ που κα αποδεικνφουν ότι
το ςυνολικό φψοσ του κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2018,
2019, 2020) ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν θμερομθνία ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι τθν ζναρξθ
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των δραςτθριοτιτων του είναι μεγαλφτερο ι ίςο του 150% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
(χωρίσ ΦΡΑ), με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ.

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ να
ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και
τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτθν υλοποίθςθ τθσ υπό
ανάκεςθ προμικειασ/υπθρεςίασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ
παρ. Β4 του άρκρου 2.2.9.2 προκειμζνου να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν αναγκαία υποδομι,
προςωπικό, μζςα και εξοπλιςμό για να διαςφαλίηεται ότι κα είναι ςε κζςθ να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ το
υπό ανάκεςθ ζργο
Επί ενϊςεων, ςυμπράξεων και κοινοπραξιϊν, θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που απαιτείται κατά
τα ανωτζρω μπορεί να προκφπτει είτε ακροιςτικά είτε από ζνα μόνο μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςφμπραξθσ ι
κοινοπραξίασ.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ του ζργου και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ποιοτικι παροχι
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., ειδικά ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ
φορείσ πιςτοποίθςθσ, και τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του αναδόχου ςυγκεκριμζνων
προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ.
Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει όλα τα ζγγραφα από τα οποία να
προκφπτει ότι διακζτει:
Σφςτθμα μζτρθςθσ ποιότθτασ βάςει Ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΝ14534:2003 (ι ιςοδφναμου) το οποίο
παρζχεται από ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο φορζα για τισ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ.
Αναγνωρίηονται επίςθσ ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ ι Κοινοπραξία, τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει
να διακζτουν όλα τα μζλθ τθσ.
Το εφροσ εφαρμογισ (scope) μπορεί να είναι παρόμοιο χωρίσ όμωσ να αλλοιϊνεται ο ςτόχοσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ προχπόκεςθσ.

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα 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 τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί 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.
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά ςτα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. 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 τθσ παραγράφου 2.2.3, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ
που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
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 δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
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 ςτο άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
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Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+», το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ
και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με
το ΕΕΕΣ. Θ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται κατά τα ανωτζρω.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο,
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςθσ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ
του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του
άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.(3) τθσ παροφςθσ, αναλφεται
ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του .

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ υποβάλλει επιπλζον τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.2. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
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προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ θ
θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ
απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
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.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3, οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα, τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
Επιςθμαίνεται καταρχιν ότι αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.(1), 2.2.3.(2), κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.(3), τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 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 ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.(1), 2.2.3.(2), κακϊσ και ςτθν
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.(3). Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
(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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι του.
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 2.2.3.(1),
(β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.(2) και 2.2.3.(3) - περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Το πιςτοποιθτικό που αφορά τθν παράγραφο
2.2.3.(2) πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Το
πιςτοποιθτικό που αφορά τθν παράγραφο 2.2.3.(3) – περίπτωςθ β’ πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Επιπλζον, για τθν παράγραφο 2.2.3.(2) περίπτωςθ α’ υπεφκυνθ διλωςθ
του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i)

Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.(2)
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.(2) περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Επίςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία αφορά τουσ Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.(2) περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Επιπλζον, ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν για τθν
παράγραφο 2.3.3.(3) -περίπτωςθ βϋ:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.

Για τισ ΙΚΕ

προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι
κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
γ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ
τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από 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 τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία ΓΕΜΘ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, το αποδεικτικό για τθν απόδειξθ καταλλθλόλθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ, υποβάλλεται για κάκε ζνα από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του παρόντοσ
άρκρου (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ
αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που είναι ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ
ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2018-2019-2020),
μεγαλφτερο ι ίςο του 150% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου, χωρίσ ΦΡΑ.
β) ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2018-2019-2020) ςτισ περιπτϊςεισ που
θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκαταςτάςεϊσ τουσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ
ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ επικυρωμζνων αντιγράφων των φορολογικϊν δθλϊςεων
ειςοδιματοσ που ζχει υποβάλει, με ςυνθμμζνουσ τουσ μθ δθμοςιευτζουσ ιςολογιςμοφσ του, ςε
ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ διλωςθ από το νόμιμο εκπρόςωπο κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
του περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο Ρροςφζρων αποτελεί Ζνωςθ/ Κοινοπραξία θ απαίτθςθ αυτι πρζπει να καλφπτεται
από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ.

Επί ποινι αποκλειςμοφ δεν μπορεί ο προςφζρων να εμφανίηει ςτισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ είτε α) ηθμιογόνα αποτελζςματα μετά φόρων ςε κάκε μία χωριςτά κατά τισ τρεισ
τελευταίεσ χριςεισ είτε β) αρνθτικά ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ θ ανωτζρω
προχπόκεςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε μζλοσ τθσ.

Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αποδεικνφει ςτθν
ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ (Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 - Αϋ75) των φορζων αυτϊν για τον
ςκοπό αυτό και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ
παραγράφου (κφκλοσ εργαςιϊν), κακϊσ και τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.4.3.1. τθσ
παροφςασ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ των απαιτιςεων τθσ παραγράφου 2.2.6. (τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα), ο
ςυμμετζχων Οικονομικόσ Φορζασ κα πρζπει όςον αφορά:
Α.

Δίκτυο :

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει


Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4. του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), που κα δθλϊνει ότι :

α) διακζτει ικανό αρικμό καταςτθμάτων ςε πανελλαδικό επίπεδο και ςυγκεκριμζνα : ζνα (1) τουλάχιςτον
κατάςτθμα ςτο 95% των Καλλικρατικϊν διμων και δφο (2) τουλάχιςτον κζντρα διαλογισ ανά τθν ελλθνικι
επικράτεια
β) διατθρεί ςυνεργαςία με αντίςτοιχεσ ξζνεσ Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ / Εταιρείεσ για τθ διανομι και
επίδοςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςε χϊρεσ του Εξωτερικοφ.


Ρεριγραφικι ζκκεςθ, θ οποία κα παρζχει πλθροφορίεσ για τα κάτωκι:

(α) Αναλυτικι περιγραφι του δικτφου (κτιριακζσ και τυχόν λοιπζσ υποδομζσ ςθμείων πρόςβαςθσ
/παραλαβισ, επεξεργαςίασ, διαλογισ, και διανομισ / παράδοςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων). Στθν
ζκκεςθ πρζπει αναλυτικά να αναφζρονται υπό μορφι καταλόγου με αναφορά τθσ διεφκυνςθσ (περιοχι,
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οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ.) τα ςθμεία πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ καλλικρατικοφσ διμουσ τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ.
(β) Κατάλογο των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν άλλων χωρϊν με τισ οποίεσ διατθρεί ςυνεργαςία

Β. Ρροςωπικό :
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει επαρκζσ προςωπικό, το οποίο να είναι ικανό να παρζχει τισ
υπθρεςίεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα προκιρυξθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα υποβάλλει διλωςθ που κα αναφζρει το απαςχολοφμενο
προςωπικό ανά κατάςτθμα (αρικμόσ, ειδικότθτεσ) κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ειδικότερα
πρζπει
• 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).
Ο υποψιφιοσ 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 τθσ Υπθρεςίασ. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ ςτελζχουσ ι μζλουσ του
προςωπικοφ του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο,
ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων.
Γ. Μεταφορικά μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου :
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τα αναγκαία μεταφορικά μζςα διανομισ ταχυδρομικϊν
αποςτολϊν ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα προκιρυξθ κακϋ
όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, κακϊσ και ςφςτθμα μεταφορικϊν
αξόνων κακθμερινισ διακίνθςθσ ταχυδρομικϊν αποςτολϊν προσ όλα τα καταςτιματα του (αναδόχου).
Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρει ότι διακζτει:
1. ικανό αρικμό τετράτροχων (φορτθγά και επιβατικά αυτοκίνθτα για τθν παραλαβι και τθ
διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ και των δεμάτων) και
2. ικανό αρικμό δικφκλων (περιςςότερα των 50) τα οποία χρθςιμοποιοφν οι μεταφορείσ και οι
διανομείσ τθσ αλλθλογραφίασ.

Δ. Μθχανολογικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τον αναγκαίο μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα προκιρυξθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ
Σφμβαςθσ.
Συγκεκριμζνα, κα υποβάλλει διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό
εξοπλιςμό που διακζτει για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν του ζργου, περιγραφι των κζντρων διαλογισ
των αποςτολϊν, με αυτόματο ςφςτθμα διαλογισ αποςτολϊν.
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Ε. Τεκμθρίωςθ γνϊςθσ και εμπειρίασ του Υποψθφίου Αναδόχου

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει (ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ενϊςεωσ/κοινοπραξίασ)
ικανοποιθτικι τεχνογνωςία, επαγγελματικι ικανότθτα και εμπειρία, ςε ζργα 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 και με τθν
προβλεπόμενθ ποιότθτα ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με
τθν τεχνικι προςφορά του τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
- κατάλογο παρόμοιων ςυναφϊν ζργων, ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα
καταλόγου παρόμοιων ςυναφϊν ζργων τθσ παροφςασ, που να αφοροφν ςτθν παροχι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν απλισ ι ςυςτθμζνθσ αλλθλογραφίασ που ζχει εκτελζςει κατά τα προθγοφμενα τρία (3) ζτθ
(2018-2019-2020), 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 ςυντάςςεται από τθν αρμόδια
Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ
του εν λόγω φορζα.
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 πιςτοποιθτικά
ςε ιςχφ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο αυτι. Γίνονται, επίςθσ, δεκτά και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία
για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 82 του ν. 4412/2016.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του, εκτόσ αν φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα,
ςε περίπτωςθ Α.Ε., κ. λπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
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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.7. Οι 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 καταλλθλότθτασ 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. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1 (β).
Β.8. 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 και τθν παροφςα Διακιρυξθ.
Β.9. 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 (π.χ. διλωςθ,
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, κ.α.). Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου
υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ
φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο
τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι
ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι
λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλόλθτασ που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
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οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι «Αναλυτικι
Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για το
ςφνολο του οικονομικοφ αντικειμζνου όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παρ. 1.3.
Δεν επιτρζπονται αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ,
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά 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.
Θ υποβολι προςφοράσ εκ μζρουσ του κάκε ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα ςφμφωνα με τθν
παροφςα, ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5 “Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ”), ςτθν
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα
36 και 37 και τθν υπ’ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)»,
εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ 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 10 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 αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
α)

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

β)

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

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 μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, με τα δεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ
αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων
αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι
που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. Ο Οικονομικόσ Φορζασ
δφναται να καταχωρίηει θλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόςον αυτό απαιτείται ι κρίνεται
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απαραίτθτο για τθν καλφτερθ αποτφπωςθ, αξιολόγθςθ ι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που αυτό περιζχει
(ενδεικτικά: χρονοπρογραμματιςμόσ ζργου ςε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιςτικά φφλλα ςε μορφότυπο
XLS/XLSX, βίντεο ςε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο .
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ,
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
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ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
(β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Ι - Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ τθσ παροφςασ, 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.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IΙΙ - Υπόδειγμα
Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι
αρχείου.doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ (και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.
Θ τιμι τθσ προσ προμικεια υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και πρζπει να είναι
ςτρογγυλοποιθμζνθ ςε δφο δεκαδικά ψθφία.
Ο προςφζρων υποβάλλει ςτον (υπο)φάκελο “Οικονομικι Ρροςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι του
προςφορά, όπωσ αυτι κα αποτυπωκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, κακϊσ
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επίςθσ και τθν οικονομικι του προςφορά ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IΙΙ -Υπόδειγμα
Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι.pdf, επίςθσ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ
και παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
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
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά (υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IIΙ - Υπόδειγμα Οικονομικισ
Ρροςφοράσ») που κα λθφκεί υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ του αναδόχου κα περιλαμβάνει το κόςτοσ για
το ςφνολο του οικονομικοφ αντικειμζνου όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ που θ τιμι μιασ οικονομικισ προςφοράσ εμφανίηεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ παροφςασ χωρίσ ΦΡΑ ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/
τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κα παράςχει τθν υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία / καινοτομία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν
παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά
κα απορρίπτεται. Σε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηεται το άρκρο 88 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
Ο ΟΡΕΚΕΡΕ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Μθ
παροχι των ηθτουμζνων ςτοιχείων ςυνεπάγεται αποκλειςμό του προςφζροντοσ.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)
μθνϊν, προςμετροφμενοι από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 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 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. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
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 οι
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οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ 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.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α)

θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,

β)

θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ, αποςαφινιςθ ι διευκρίνιςθ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016 τθν παράγραφο 3.1.2. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,

γ)

για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ)

θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,

ε)

θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3(3) περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ
(περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν
φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε
αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η)

θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,

θ)

για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με
τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται
αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του
ν.4412/2016,

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι)

θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
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ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι 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» και του
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 01θ/ 02/ 2022 και ϊρα 11:00 π.μ.
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
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με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά,
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
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 του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 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.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
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ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, 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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 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 με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των
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δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ .
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 .
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
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ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
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άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
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 του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.

Σελίδα 41

22PROC009919971 2022-01-13
4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
4.1.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 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, πλθν αυτοφ τθσ περ. θϋ, και επιπλζον τον
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 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,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 4.1.2.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζωσ 30.04.2023.
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. Υπάρχει, ωςτόςο, δυνατότθτα ςταδιακισ αποδζςμευςθσ και
επιςτροφισ κατά το προβλεπόμενα ςτο άρκρ. 72 παρ. 16 περ. β’ του ν. 4412/2016.
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τα κακικοντα που αναλαμβάνει με τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προκιρυξθσ, τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και τθσ προςφοράσ του.
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.
4.3.2. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ανάδοχου υπογράφει τθ ςφμβαςθ, και τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που
ςχετίηονται με τθ ςφμβαςθ.
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Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι, μεταξφ άλλων, εξουςιοδοτθμζνοσ να τον αντιπροςωπεφει ςε όλα τα
κζματα που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά
προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκεί ςε ςυναντιςεισ με τα
αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4.3.3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ
ςφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
4.3.4. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ που παρζχει προςωπικό, εγγυάται για τθ διάκεςθ του προςωπικοφ,
κακϊσ επίςθσ και πικανϊν ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και
ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει
ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ,
θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, οπότε
ο Ανάδοχοσ οφείλει, άμεςα, να προβεί ςε αντικατάςταςι του με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και
προςόντων.
4.3.5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4.3.6. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ανάδοχο ςε οποιονδιποτε τρίτο, των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ που κα ςυνάψει με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τθσ
απαγόρευςθσ εξαιρείται θ εκχϊρθςθ τθσ αμοιβισ του Αναδόχου ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του και όςεσ
νοοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπεργολαβίασ ι από τθν παροχι εργαςίασ με βάςει τθ ςφμβαςθ ςτιριξθσ
ςε τρίτο φορζα, οι οποίεσ δεν εκλαμβάνονται ωσ εκχϊρθςθ ςε τρίτο.
4.3.7. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν
ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
4.3.8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από
κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ από τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ
μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
4.3.9. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/ κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/
κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ
τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του
ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/ κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςτθν παροχι πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ, μζςω
περιοδικϊν αναφορϊν τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι βάςει τυποποιθμζνων εντφπων
(πρότυπα) παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ όποτε τα ηθτιςει θ
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Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ που από τθν αξιολόγθςθ προκφπτει ανάγκθ για περαιτζρω
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
ηθτιςει από τον Ανάδοχο ςυμπλθρωματικι υποβολι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων.
4.3.10. Ο Ανάδοχοσ επικοινωνεί ςε τακτικι βάςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου για τθν
ενθμζρωςι τθσ ςχετικά με τθν πρόοδο του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ, τυχόν
μεταβολζσ ςτο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του και τυχόν προβλιματα που εντοπίηει ο Ανάδοχοσ κατά
τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.
4.3.11. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
4.5.1 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 τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016.
4.5.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει μετάκεςθ ι παράταςθ τθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ,
εάν προκφψουν ι αναμζνεται να προκφψουν κακυςτεριςεισ, για ζναν από τουσ παρακάτω λόγουσ:
-

Εκπλιρωςθ εντολϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ
και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Κάκε αναςτολι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Ανωτζρα βία.
Κάκε άλλθ κακυςτζρθςθ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.

Θ μετάκεςθ χορθγείται μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του Αναδόχου και πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ μπορεί να παρατείνεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, με επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι
κυρϊςεων. Μετά τθ λιξθ τθσ παράταςθσ κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ εκπτϊτου.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
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:
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(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.

(δ)

ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,

(ε)

ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ,
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ
ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι
αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
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5.

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα πραγματοποιθκεί τμθματικά, ςε μθνιαίεσ δόςεισ κατόπιν
ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου με τισ αντίςτοιχεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και πάντα αφοφ
προθγουμζνωσ θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. πιςτοποιιςει τθν προςικουςα
εκτζλεςθ του ζργου για τον κάκε μινα με τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν πρακτικϊν παραλαβισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι
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., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά τθν πλθρωμι κα παρακρατείται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., για τισ εταιρείεσ που
ζχουν ζδρα τθν Ελλάδα, εκτόσ και αν διζπονται από ιδιαίτερο νομικό/φορολογικό κακεςτϊσ:


φόροσ 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, ςφμφωνα με το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α/22.3.94)



ποςοςτό 0,07 % επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ
ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου), ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 5143/5-12-2014 (ΦΕΚ Βϋ 3335/11-122014) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν,



κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Το
ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι και



κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), ςφμφωνα
με τθν υπϋ αρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ. Για τισ λοιπζσ εταιρείεσ, ό,τι προβλζπεται από τθν
ιςχφουςα Νομοκεςία.



κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
Πεξηπηώζεηο
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ
ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν αντικατάςταςι
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ.
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Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του
άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει,
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Δπηπηώζεηο
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Γενικά, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα
να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.
γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι λάβει
τισ υπθρεςίεσ, που δεν παραςχζκθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε ζτερο οικονομικό φορζα, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρ. 203
παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Γλσζηνπνίεζε
Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν
ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου
αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
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Κακυςτζρθςθ παράδοςθσ – πλθμμελισ εκτζλεςθ ςφμβαςθσ

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τμθματικισ παράδοςθσ ι του ςυνόλου των παραδοτζων από υπζρβαςθ
τμθματικισ ι τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του
Αναδόχου, επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται
να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.

Σελίδα 48

22PROC009919971 2022-01-13
6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία και ειςθγείται 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.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. H ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν υπογραφι τθσ και διαρκεί για το ζτοσ 2022, ιτοι ζωσ και τθν
31θ.12.2022.
6.2.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τον όρο 4.5., διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.2.3. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με το άρκρο
218 του ν. 4412/2016

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
6.3.1. Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παρ. 1.3 τθσ παροφςασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραραλαβισ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του ν.4412/2016.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /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.

6.5 Δκπηζηεπηηθόηεηα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ
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ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν
ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το ζργο χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με
κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και
όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ προςτεκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά
τθν υλοποίθςθ του ζργου.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ
του ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του ζργου ι του
Αναδόχου.
Σε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, κα υπογραφεί Σφμφωνο Εμπιςτευτικότθτασ και
Σφμβαςθ Διαςφάλιςθσ Επιπζδου Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν (ΣΔΕΡΥ) μεταξφ του ΟΡΕΚΕΡΕ και του αναδόχου.

6.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ορίηεται θ Ανακζτουςα Αρχι ενϊ Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία ορίηεται ο Ανάδοχοσ.
Ο Ανάδοχοσ (Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία) αποκτά πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα
αρχι αναλαμβάνοντασ τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτο Νόμο 4624/2019 για τθν προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και από τον Γενικό Κανονιςμό 679/2016 περί προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων (GDPR).
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι υπογράφουν Σφμβαςθ Διαςφάλιςθσ Επιπζδου Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν
(ΣΔΕΡΥ) όπου κακορίηονται με λεπτομζρεια όλεσ οι παράμετροι περί αςφάλειασ δεδομζνων και
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Κατ’ ελάχιςτο οι υποχρεϊςεισ του εκτελοφντα τθν επεξεργαςία είναι οι ακόλουκεσ:


επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν του
υπευκφνου επεξεργαςίασ,



διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα δεςμεφονται για τθν τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ,



λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν αςφάλεια των δεδομζνων,



δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι
άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ. Σε περίπτωςθ γενικισ γραπτισ άδειασ, ο εκτελϊν τθν
επεξεργαςία κα πρζπει να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ για τυχόν ςκοποφμενεσ αλλαγζσ
που αφοροφν τθν προςκικθ ι τθν αντικατάςταςθ των άλλων εκτελοφντων τθν επεξεργαςία και να
παρζχει ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ τθ δυνατότθτα να αντιταχκεί ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ. Σε
περίπτωςθ που ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία προςλάβει "υπο-εκτελοφντα" τθν επεξεργαςία οφείλει να
διαςφαλίςει ότι οι ίδιεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν προςταςία των δεδομζνων που προβλζπονται
ςτθ ςφμβαςθ κα δεςμεφουν και τον "υπο-εκτελοφντα". Σε κάκε περίπτωςθ, ο αρχικϊσ εκτελϊν
παραμζνει πλιρωσ υπόλογοσ ζναντι του υπευκφνου επεξεργαςίασ,



επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθν απάντθςθ των αιτθμάτων για άςκθςθ των δικαιωμάτων
των υποκειμζνων των δεδομζνων (δικαίωμα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, διαγραφισ, εναντίωςθσ),



ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
αςφάλειασ των δεδομζνων και γνωςτοποίθςθσ τυχόν παραβίαςθσ δεδομζνων (data breach). Σε κάκε
περίπτωςθ, ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ενθμερϊνει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ αμελλθτί, μόλισ
αντιλθφκεί παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,



επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθν διενζργεια εκτίμθςθσ αντικτφπου (privacy impact
assessment), εφόςον αυτι απαιτείται εν προκειμζνω από τον ΓΚΡΔ,
Σελίδα 50

22PROC009919971 2022-01-13



κα διαγράψει ι κα επιςτρζψει όλα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και κα διαγράψει τα υφιςτάμενα
αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,



υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ
απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ του προσ τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από το ΓΚΡΔ και να
επιτρζπει και να διευκολφνει τυχόν ελζγχουσ που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι
από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI

ΕΕΕΣ

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII

Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

ΡΑΑΤΗΜΑ IV

Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν

ΡΑΑΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα καταλόγου κυριότερων ζργων

ΡΑΑΤΗΜΑ VI

Ρίνακασ Διευκφνςεων

Ο ΡΟΕΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
1. Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. (Κεντρικι
υπθρεςία και περιφερειακά υποκαταςτιματα του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτον
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα πίνακα) από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 31/12/2022, προσ
τουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια και το Εξωτερικό (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά
πρόςωπα και Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ).
Θ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ και ςε όποιο άλλο νζο γραφείο του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ιδρυκεί
ι μεταςτεγαςκεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Συγκεκριμζνα, το ζργο αναφζρεται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν
ζγκαιρθ, αςφαλι και ποιοτικι παραλαβι, διαλογι, μεταφορά, διανομι/παράδοςθ τουσ ςτουσ τελικοφσ
αποδζκτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ και ςτο εξωτερικό.
Οι παρεχόμενεσ από τον Ανάδοχο υπθρεςίεσ του ζργου πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ, τισ
απαιτιςεισ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Εξαιτίασ του μεγάλου όγκου τθσ διακινοφμενθσ
αλλθλογραφίασ, τθσ εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ και τθσ δεοντολογίασ που απαιτείται κατά τθ διαχείριςθ
και παροχι των προσ ανάκεςθ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και τθσ απαίτθςθσ, οι υπθρεςίεσ να
υλοποιοφνται ςτουσ προβλεπόμενουσ χρόνουσ με τθ δζουςα ποιότθτα ςτο ςφνολο τθσ Ελλθνικισ
επικράτειασ και ςτο εξωτερικό, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει με τεκμθριωμζνο τρόπο όλουσ
τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ οι οποίοι είναι απαράβατοι.
Οι όροι παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
2. ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο κατάκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ιςχφουν τα εξισ:
Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται :
Στα καταςτιματα του Αναδόχου ςε όλθ τθν επικράτεια που λειτουργοφν υπθρεςίεσ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Σε περίπτωςθ που δε λειτουργεί κατάςτθμα του αναδόχου ςε απόςταςθ 500 μζτρων από τθν ζδρα τθσ
Κεντρικισ Υπθρεςίασ & των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να μεριμνιςει με προςωπικό και μζςα του για τθν κακθμερινι παραλαβι-περιςυλλογι των ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και χωρίσ επιπλζον κόςτοσ.
Στθ περίπτωςθ μεγάλων δεμάτων άνω των 5 κιλϊν, θ παραλαβι αυτϊν κα πραγματοποιείται, από τον
ανάδοχο, ςτα γραφεία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ & των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.,
χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.
Θ κατάκεςθ κα γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ ζωσ τθ 12θ μεςθμβρινι.

3.ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Θ επίδοςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται ανά τθν Ελλθνικι επικράτεια και ςτο εξωτερικό,
ςτθ διεφκυνςθ παραλιπτθ που αναγράφεται επί των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.
Είναι δυνατι από τον παραλιπτθ θ παραλαβι των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων από τα Καταςτιματα του
Αναδόχου, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. προσ τον Ανάδοχο.
2. Ο χρόνοσ επίδοςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα είναι ςφμφωνοσ με τθν επιλεγμζνθ υπθρεςία
διακίνθςθσ κατά τθν κατάκεςι τουσ, από τισ Υπθρεςίεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. και ςυγκεκριμζνα:
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ι) για το Εςωτερικό, θ επίδοςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςτουσ παραλιπτεσ κα γίνεται ςφμφωνα με
τθν επιλεχκείςα υπθρεςία διακίνθςθσ (τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα ι ςε τρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ), και με τθν προχπόκεςθ ότι τα προσ διακίνθςθ ταχυδρομικά αντικείμενα ζχουν
κατατεκεί μζχρι τθν 10θ π.μ. τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ δυςπρόςιτων και νθςιωτικϊν
περιοχϊν, θ επίδοςθ κα γίνεται από τρεισ ζωσ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ.
ιι) για το Εξωτερικό, θ παράδοςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα
ςτισ εγκαταςτάςεισ των αεροδρομίων τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ από τον Ανάδοχο, για τθν εν ςυνεχεία
διακίνθςι τουσ ςτουσ παραλιπτεσ του Εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα προσ διακίνθςθ
ταχυδρομικά αντικείμενα ζχουν κατατεκεί μζχρι τθν 10θ π.μ. τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ.

4.

ΟΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

Θ διακίνθςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κα γίνεται με τουσ όρουσ που
ακολουκοφν:
1. Θ αλλθλογραφία του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κα παραδίδεται μζςα ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθσ μορφισ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να υποςτοφν
βλάβθ τα άλλα ςυναποςτελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και να παρζχεται θ ευχζρεια τθσ εφκολθσ και
γριγορθσ διακίνθςισ τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει για τθν αςφάλεια
τθσ αλλθλογραφίασ και τθν παράδοςθ τθσ ςτουσ παραλιπτεσ ςτθν κατάςταςθ που παραδόκθκε από το
προςωπικό του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Στθν επιγραφι του φακζλου ι τθσ ςυςκευαςίασ κα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
• Ρλιρθ ςτοιχεία αποςτολζα: Ονομαςία ι τίτλοσ Υπθρεςίασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ),
Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ και τόποσ προοριςμοφ. Θ αναγραφι ι εκτφπωςθ των ςτοιχείων αυτϊν κα γίνεται
πάντοτε ςτθν άνω αριςτερι γωνία τθσ εμπρόςκιασ όψεωσ του φακζλου ι τθσ ςυςκευαςίασ και κατά μικοσ
τθσ μεγαλφτερθσ διάςταςθσ.
• Ρλιρθ ςτοιχεία παραλιπτθ: Ονομαςία ι τίτλοσ Υπθρεςίασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ),
Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ και τόποσ προοριςμοφ. Θ αναγραφι ι εκτφπωςθ των ςτοιχείων αυτϊν κα γίνεται
πάντοτε ςτο κάτω δεξιό μζροσ τθσ εμπρόςκιασ όψεωσ του φακζλου ι τθσ επιφάνειασ του αντικειμζνου και
κατά μικοσ τθσ μεγαλφτερθσ διάςταςθσ.
Επίςθσ, ςτθν εμπρόςκια πλευρά των φακζλων, κα τίκεται και θ επίςθμθ ςφραγίδα τθσ αποςτζλλουςασ
Υπθρεςίασ, θ οποία ςτισ περιπτϊςεισ των ομαδικϊν κατακζςεων δφναται να είναι προεκτυπωμζνθ ςτουσ
φακζλουσ, κακϊσ και το τφπωμα τθσ επιλεγόμενθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν οποία γίνεται θ επίδοςθ
των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.
2. Τα όρια βάρουσ εκάςτου ταχυδρομικοφ αντικειμζνου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. περιγράφονται αναλυτικά ςτον
παρακάτω πίνακα βαρϊν, τφπου διαχείριςθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
3. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα των Υπθρεςιϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κα διακινοφνται ςτο εςωτερικό και ςτο
εξωτερικό τθσ χϊρασ με οποιοδιποτε τφπο διαχείριςθσ επιλζξουν οι υπθρεςίεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., όπωσ
περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ πίνακεσ βαρϊν και τφπου διαχείριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Θ παράδοςθ για όλα τα αντικείμενα του επιςτολικοφ ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται
επιβεβαιωμζνθ επίδοςθ (ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, ι ςυςτθμζνθ με απόδειξθ παραλαβισ) κα
πραγματοποιείται ςτθν διεφκυνςθ του
παραλιπτθ, ςτον ίδιο ι τον νόμιμο αντιπρόςωπό του με επίδειξθ δελτίου ταυτότθτασ και υπογραφι
αυτοφ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτάσ του ςτο ζγγραφο παραλαβισ.
Στθν περίπτωςθ τθσ απλισ επίδοςθσ, θ παράδοςθ των αντικειμζνων του επιςτολικοφ ταχυδρομείου κα
πραγματοποιείται με απλι εναπόκεςθ ςε γραμματοκιβϊτιο ι υποκατάςτατό του ςτθν διεφκυνςθ του
παραλιπτθ.
Πςον αφορά ςτθν αλλθλογραφία που δεν παραδόκθκε ςτουσ παραλιπτεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
τθν επιςτρζφει ςτθν υπθρεςία που τθν απζςτειλε ςυμπλθρϊνοντασ ζνδειξθ επί του φακζλου ςτθν οποία
κα αναγράφεται θ κατ’ εκτίμθςθ αιτία επιςτροφισ (αλλαγι δ/νςθσ, άγνωςτοσ παραλιπτθσ κλπ).
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4. Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. για το εςωτερικό και το εξωτερικό κα
γίνεται βάςει ςχετικϊν καταςτάςεων, ενϊ για τθν κατάκεςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. με ειδικι διαχείριςθ (ςυςτθμζνθ, κ.λ.π) για το εςωτερικό και το εξωτερικό, κα
ςυμπλθρϊνεται επιπλζον ςχετικι ειδικι κατάςταςθ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του
παραλιπτθ, κακϊσ και ο αρικμόσ ςυςτθμζνου (Barcode).
Οι εν λόγω καταςτάςεισ κα προςυπογράφονται και από τα δφο μζρθ. Ζκαςτο των μερϊν κα λαμβάνει από
ζνα αντίγραφο. Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. με ικανό αρικμό ςυςτθμζνων
(Barcode), ι με ςχετικό λογιςμικό αυτόματθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Τα αντικείμενα ειδικϊν διαχειρίςεων κα κατατίκενται με επικολλθμζνουσ ι εκτυπωμζνουσ τουσ αρικμοφσ
ςφςταςθσ (Barcode) οι οποίοι πρζπει να είναι ςυνεχόμενοι κατά αφξουςα αρίκμθςθ. Τα αντικείμενα κα
παραδίδονται δεςμοποιθμζνα, ανά διαχείριςθ (Απλά, Συςτθμζνα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μζγεκοσ και
ίδιο βάροσ.

6. Μεκοδολογικό πλαίςιο διαχείριςθσ του ζργου
Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθ
μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει για τθν διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ του
παρόντοσ ζργου παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ και
ιδιαιτερότθτεσ που απορρζουν από τισ προδιαγραφζσ, τουσ όρουσ και το νομοκετικό πλαίςιο του ζργου.
Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία αφορά ςτθν παροχι αξιόπιςτων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο ςφνολο τθσ
ελλθνικισ επικράτειασ και ςτο εξωτερικό για κάκε κατθγορία βάρουσ και διαςτάςεων ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων και ανά τφπο διαχείριςθσ όπωσ αμφότερα περιγράφονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.

Θ περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ από τον υποψιφιο κα αφορά τουλάχιςτον τα παρακάτω:
• Τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ αςφάλειασ και του απορριτου κάκε ταχυδρομικοφ αντικειμζνου
• Τθν παρακολοφκθςθ και καταγραφι τθσ ταχφτθτασ διακίνθςθσ και επίδοςθσ των ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων
• Τθν καταγραφι προβλθμάτων, καταγγελιϊν και παραπόνων ωσ προσ τθν παροχι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν
• Τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων, ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και
εργαλείων για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν
• Τα ενδεχόμενα μζτρα που εφαρμόηει για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν

7. Οργάνωςθ του τρόπου υλοποίθςθσ του ζργου
Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςει αναλυτικά τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ
εκτζλεςθσ όλων των επιμζρουσ εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων και
αξιόπιςτων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, δθλαδι για τθν παραλαβι, μεταφορά, διαλογι, διακίνθςθ και
επίδοςθ κάκε τφπου ταχυδρομικοφ αντικειμζνου (επιςτολικι αλλθλογραφία, δζματα) όλων των βαρϊν και
διαςτάςεων και για κάκε τφπο διαχείριςθσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στθν περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ τθσ παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν να γίνεται μνεία του
ταχυδρομικοφ δικτφου και των ςθμείων πρόςβαςθσ, τθσ υποδομισ, των τεχνικϊν και των μζςων που
αμφότερα διακζτει και χρθςιμοποιεί ο υποψιφιοσ κακϊσ και κάκε άλλου ςτοιχείου που τεκμθριϊνει τθν
πλθρότθτα και αξιοπιςτία των παρεχόμενων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από τον υποψιφιο.
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:
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• Τθν 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 τθσ Υπθρεςίασ 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, αραιοκατοικθμζνεσ
περιοχζσ, θμιαςτικζσ 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
• Τισ περιπτϊςεισ μθ επίδοςθσ, απϊλειασ ι καταςτροφισ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ειδικισ διαχείριςθσ

8. Απολογιςμόσ τθσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν καλφτερθ δυνατι παρακολοφκθςθ και παρουςίαςθ του ζργου των
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που παρζχει κα πρζπει ςτθν προςφορά του να περιγράφει τον τρόπο με τον
οποίο κα ςυντάςςει και κα παραδίδει τα ακόλουκα απολογιςτικά ςτοιχεία και αναφορζσ ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι:
• Μθνιαίεσ αναφορζσ προόδου με καταγραφι για κάκε μινα (παράδοςθ κάκε μινα για τον προθγοφμενο
μινα) για τουλάχιςτον τα ακόλουκα:
- Το ςυνολικό αρικμό των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ανά κατθγορία-διάςταςθ και τφπο διαχείριςθσ
(όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτισ παροφςεσ προδιαγραφζσ και τθν οικονομικι του προςφορά) που
παρζδωςε και παρζλαβε από κάκε Υπθρεςία.
- Τισ τυχόν αλλαγζσ ςτο δίκτυο (καταςτιματα) ι ςτθν υποδομι του Αναδόχου
- Τα τυχόν προβλιματα ι δυςχζρειεσ που παρουςιάςτθκαν και αντιμετωπίςτθκαν κατάλλθλα από τον
Ανάδοχο
- Τισ τυχόν περιπτϊςεισ καταςτροφισ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ειδικισ διαχείριςθσ
- Τα τυχόν παράπονα ι καταγγελίεσ που υποβλικθκαν από τισ Υπθρεςίεσ ι τουσ παραλιπτεσ και των
ενεργειϊν που προζβθ ο Ανάδοχοσ
• Απολογιςτικά ςτοιχεία ωσ προσ τθν ηθτοφμενθ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν όπου κα
παρουςιάηονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία :
- Θ κατανομι του ςυνολικοφ αρικμοφ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ανά κατθγορία-διάςταςθ και τφπο
διαχείριςθσ (όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτισ παροφςεσ προδιαγραφζσ και τθν οικονομικι προςφορά)
• Κάκε άλλο ςτοιχείο ι αναφορά που ο υποψιφιοσ κρίνει ότι είναι απαραίτθτο να παρζχει για τθν
καλφτερθ δυνατι παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ του ζργου του.
Ο υποψιφιοσ να περιγράψει το είδοσ των αναφορϊν του, τθν τυχόν χριςθ τυποποιθμζνων πινάκων και
εργαλείων που διευκολφνουν τθν θλεκτρονικι καταγραφι και επεξεργαςία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ. εκεηώλεηαη
όηη ζηοσς πίλαθες ποσ αθοιοσζούλ αλαγράθοληαη αλαισηηθά οη ποζόηεηες ηες δηαθηλούκελες αιιειογραθίας
ηοσ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., θαηά είδος θαη βάρος θαθέιοσ θαη δέκαηος. Οη ποζόηεηες είλαη ελδεηθηηθές θαη ζε θακηά
περίπηωζε δελ δεζκεύοσλ ηολ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ο οποίος ζα αποζηέιιεη ηελ αιιειογραθία ποσ είλαη
αλαγθαία γηα ηε ιεηηοσργία ηοσ.

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΜΕ ΕΡΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΡΟΜΕΝΗ ΕΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΑ
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΜΕ ΡΑΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΡΟΜΕΝΗ ΕΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΑ ΣΤΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………………….
Κατάςτθμα …………………………………………………………………………………….
(Δ/νςθ: οδόσ

αρικμόσ

ΤΚ

τθλ.

φαξ

)

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ……..…………………
ΕΥΩ …………………………….…………

ΡΟΣ : ΟΡΕΚΕΡΕ (ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΡΛΘΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ 5
10445 - ΑΘΘΝΑ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. …… ΕΥΩ ……
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
…………………….
υπζρ
τθσ
εταιρείασ…………………………………………………………………………………………………………………………..(πλιρθεπωνυμία
και Α.Φ.Μ.) Δ/νςθ ………………………………………………………………………..………………………….., για τθ ςυμμετοχι τθσ
ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (θμ/νία διαγωνιςμοφ) …………………. για τθν επιλογι αναδόχου «για
τθν ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, των
Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων και των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν Μονάδων του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.»,
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …………………….. προκιρυξι ςασ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν……………
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ, κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά,
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι ………………….………., οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ : Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί (ςτο
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ), ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων
που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.)

Με τιμι

(Τράπεηα, κατάςτθμα)
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………………….
Κατάςτθμα …………………………………………………………………………………….
(Δ/νςθ: οδόσ

αρικμόσ

ΤΚ

τθλ.

φαξ

)

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ……………………………….………….
ΕΥΩ ………………………….…….

ΡΟΣ : ΟΡΕΚΕΡΕ (ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΡΛΘΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ

ΔΟΜΟΚΟΥ 5
10445 - ΑΘΘΝΑ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………………..……

ΕΥΩ ……………………….……….

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ εταιρείασ
…………………………………………………………………………………………………………………………..(πλιρθσ επωνυμία και
Α.Φ.Μ.),
Δ/νςθ
…………………………………………………………….………………………μζχρι
του
ποςοφ
των
……………………………………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα
υπογραφεί για τθν «για τθν ανάκεςθ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ, των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων και των Ρεριφερειακϊν και Νομαρχιακϊν Μονάδων του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …………………….. προκιρυξι ςασ και τθν αρικμ……………….
κατακυρωτικι απόφαςθ του Ρροζδρου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν……………
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμιά από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι …………………………….., οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει ζναντι θμϊν καμιά ιςχφ.
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί (ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ), ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.)

Με τιμι
(Τράπεηα, κατάςτθμα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα θαηαιόγνπ παξόκνησλ ζπλαθώλ έξγσλ
Α/Α

ΠΔΛΑΣΖ

ΤΝΣΟΜΖ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΠΟΟΣΟ
ΔΡΓΟΤ (από – έως)
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ
ΔΡΓΟ
(προϋποιογηζκός)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. : ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ Γ/ΝΔΙ
ΤΠΗΡΔΙΑ
Κεληρηθή Τπερεζία
Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Αηηηθής-Αηγαίοσ
Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Μαθεδολίας-Θράθες

Σαρπδξνκηθή
Γηεύζπλζε

Σειέθσλν

Φαμ

Γοκοθού 5, Αζήλα, Σ.Κ.
10445

210 8802348

210-8847258

Σειέθσλν

Φαμ

210-8802100

210-8802682

Σειέθσλν

Φαμ

2310-566602
2310-566616

2310-566981

Σαρπδξνκηθή
Γηεύζπλζε
Γοκοθού 5, Αζήλα,
Σ.Κ. 10445
Σαρπδξνκηθή
Γηεύζπλζε
Γηαλληηζώλ 31, 54627
ΘΔ/NIΚΖ (ΚΣ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 6ος
Όροθος)

Θεζζαιίας-ηερεάς
Διιάδος

Θεοθράζηοσ 1,
Σ.Κ. 41335, ΛΑΡΗΑ

2410-283259

2410-555753

Κρήηες

Δκκαλοσήι Παππά &
Ζραθιή, Σ.Κ. 71305,
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

2810-370484

2810-317928

ΖπείροσΓση.Μαθεδολίας

Γοκπόιε 30, ΣΚ
45332, ΗΩΑΝΝΗΝΑ

26510-45141

26510 45257

Πειοπολλήζοσ-Γση.
Διιάδος-Ηολίοσ

Αζελώλ 18, Σ.Κ. 6500,
ΠΑΣΡΑ

2610-453537

2610-455221

Πεξηθεξεηαθή
Μνλάδα
Αλαηοιηθής
Μαθεδολίας -Θράθες

Σαρπδξνκηθή
Γηεύζπλζε
Κόζκηο Σ.Κ. 69100
ΚΟΜΟΣΖΝΖ

Σειέθσλν

Φαμ

25310-35701

25310-35702

Γσηηθής ΜαθεδολίαςΚοδάλε

Μειποκέλες 2,
Σ.Κ 50100, ΚΟΕΑΝΖ

24610 49350

24610-24253
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Σάζοσ ετηώηε 38-40,
Σ.Κ.22100, ΣΡΗΠΟΛΖ

2710-221837

2710-221825

Κ. Καρακαλιή
Σ.Κ. 35100, ΛΑΜΗΑ
(ΓΗΠΛΑ ΣΖΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ)

22310-66212

22310-66215

Σαρπδξνκηθή
Γηεύζπλζε
Υαηδεδεκεηρίοσ 93Β,
Σ.Κ. 58100 ΓΗΑΝΝΗΣΑ

Σειέθσλν

Φαμ

23820-81464
23820-26499

23820-81463

Ζκαζίας

Πασζαλίοσ 2,
Σ.Κ. 59100 ΒΔΡΟΗΑ

23310-60507
23310-60907

23310-65239

Κηιθίς

Γ. Αργσρίοσ 12,
Σ.Κ. 61100 ΚΗΛΚΗ

23410-23919
23410-20591
23410-20590
23410-23948

23410-29713

Υαιθηδηθής

Αζθιεπηού 39,
Σ.Κ. 63100
ΠΟΛΤΓΤΡΟ

237102-1047-8

23710-21255

Πηερίας

Δζ. ηαδίοσ 1-3
Σ.Κ. 60100 ΚΑΣΔΡΗΝΖ

23510-78931
23510-78969
23510-33572
23510-33574

23510-75415

ερρώλ

Δσδώλωλ 17, ΣΚ 62124
έρρες

23210 -38605
23210 -38681

23210- 36474

Έβροσ

ΚΣΗΡΗΟ ΔΛΓΟ
ΓΖΜΖΣΡΑ
Λ.Γεκοθραηίας 4 &
Γεκοθρίηοσ 2 Σ.Κ.
68100 AΛΔΞ/ΠΟΛΖ

25510-87202
25510-87204

25510-82540

Ξάλζες

1ο Υηιηόκεηρο Ξάλζες Λάγοσς,
Σ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΖ

25410-83574

25410-83574

Γράκας

Θεκηζηοθιέοσς 31,
Σ.Κ. 66100 ΓΡΑΜΑ

25210-46701
25210-48596

25210-46906

Καβάιας

Σέρκα Ακσληαίοσ –
Άγηος Λοσθάς Σ.Κ.
65110 ΚΑΒΑΛΑ

2510-244595
2510-244132

2510-244066

Γρεβελώλ

Σέρκα Κ. Σαιηαδούρε
Νοκαρτία Γρεβελώλ
Σ.Κ. 51100 ΓΡΔΒΔΝΑ

24620-87238

24620-87368

Πέιιας
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Παύιοσ Μειά 2, Γήκος
Άργοσς Ορεζηηθού

24670-51312

24670-21756

Θεζπρωηίας

Π.Σζαιδάρε 18,
Σ.Κ. 46100
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ

26650-28605
26820-29180

26650-28332

Πρεβέδες-Λεσθάδας

Λ. Δηρήλες 96,
Σ.Κ. 48100 ΠΡΔΒΔΕΑ

26820-89895
26820-89894

26820-29181

Άρηες

Υ.Λοσρηώηε 8, ΑΡΣΑ

26810-26922

26810-26902

Αργοιίδος

Μηθράς Αζίας 36,
T.K. 21100 ΝΑΤΠΛΗΟ

27520-47257-8

27520-47259

Λαθωλίας

Λεωλίδοσ 113,
Σ.Κ.23100 ΠΑΡΣΖ

27310-21539

27310-21587

Κορηλζίας

Γ.Παπαλδρέοσ 27,
Σ.Κ.20100 KΟΡΗΝΘΟ

27410-25635

27410-80097

Καιακάηας

Αρηζηοκέλοσς 123,
Σ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΣΑ

27210-20434
27210-20670

27210-29492

Αηηωι/λίας

πύροσ Σρηθούπε 2,
Σ.Κ. 30200
ΜΔΟΛΟΓΓΗ

26310-55582

26310-55583

Ζιείας

Δρσζρού ηασρού 3,
Σ.Κ. 27100 ΠΤΡΓΟ
ΖΛΔΗΑ

26210-26914

26210-23258

Καρδίηζες

Αιακαλή 33,
Σ.Κ. 43100 ΚΑΡΓΗΣΑ

24410-80116

24410-80117

Σρηθάιωλ

Βαζ.Όιγας 4 Πι.Ρήγα
Φεραίοσ, Σ.Κ. 42100
ΣΡΗΚΑΛΑ

24310-26951

24310-26054

Μαγλεζίας

Φσηώθοσ 49 Νέα
Ηωλία, Σ.Κ. 38221
ΒΟΛΟ

24210-71767

24210-71767

Δύβοηας

Γηαλλίηζε 24 &
Νεοθύηοσ 82, Σ.Κ.
34100 ΥΑΛΚΗΓΑ

22210-79740
22210-83022

22210-86614

Βοηωηίας

Γ. Παπαζπύροσ 55Γ,
Σ.Κ. 32100 ΛΗΒΑΓΔΗΑ

22610-89477
22610-88966

22610-88967

Άκθηζζα

Γηδογηάλλοσ 31

6938828305

Υαλίωλ

ΟΓΔΔΚΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ,
ΑΛΤΛΛΔΗΟ
ΑΓΡΟΚΖΠΗΟΤ ΣΚ
73100 ΥΑΝΗΑ

28210-34401
28210-73293
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Ρεζύκλες

Δκκ. Πορηάιηοσ 5
Σ.Κ 74100 Καιιηζέα,
Ρέζσκλο

28310-58808
28310-55345

28310-56069
28310-56005

Λαζηζίοσ

Ρούζοσ Καπεηαλάθε 8
Σ.Κ.72100
ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ

28410-89451
28410-89330

28410-89454
28410-89450

Γωδεθαλήζοσ

Κιασδίοσ Πέπερ 1, Σ.Κ.
85100 ΡΟΓΟ

22410-27214
22410-26807

22410-27103

Λέζβοσ

Αεροπόροσ Γηαλλαρέιε
θαη Εωοδότοσ Πεγής
89-91, Σ.Κ. 81100
MΤΣΗΛΖΝΖ

22510-43140
22510-20070

22510-20584

Υ. Ηγγιέζε 9 ,
Αργοζηόιη Σ.Κ. 28100
Κεθαιιοληά

26710-87458

26710-87458

ΚΔΠ 320, Γηοηθεηήρηο
Σ.Κ. 53100, Φιώρηλα

23853-50457

Κεθαιιελίας

Φιώρηλα
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