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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ. 58/3-4-2008, τ.Α’) «Διοικητική και οργανωτική 

μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83/9-4-2013, τ.Α’), άρθρ. 4, «Αρχή Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» 

3. Τις διατάξεις του Ν.4053/2012, (ΦΕΚ. 44/7-3-2012, τ.Α’), «Ρύθμιση λειτουργίας της 

ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».  

4. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27/11/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως 

δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 

5. Τον Ν.2286/1995 (ΦΕΚ/19/1-2-1995, τ.Α’) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».  

6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007, τ.Α’) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

(Κ.Π.Δ.). 

7. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.3.2007, τ.Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί  συντονισµού των διαδικασιών σύναψης  δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

8. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ.Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων».  

9. Τον Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/27-02-2003, τ.Α’) «Περί Σύστασης της Αρχής ∆ιασφάλισης 

Απορρήτου των Επικοινωνιών». 

10. Την υπ’ αριθ. 63/15 από 27-02-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την έγκριση 

διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

11.  Την υπ’αριθ. 126256/ Λ1667 από 17-10-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α (ΑΔΑ: 7ΗΗΓΟΡΡΞ-ΨΞΔ). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ 

(35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον ΚΑΕ 0831 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2014. Η δαπάνη 

αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε δύο εφημερίδες των 

Αθηνών και συγκεκριμένα στις εφημερίδες « Ημερησία » και «Χρηματιστήριο ». Τα έξοδα 

δημοσιεύσεως θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Αντίτυπα των τευχών της Προκήρυξης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 

δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού Βερανζέρου 48, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 4-11-2014 και ώρα 10:00 στα Γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της 

οδού Βερανζέρου 48, Αθήνα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 

των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που έχει συσταθεί με το υπ’αριθ. 21/4 

από 27-06-2014 Πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. 

5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και 

Ακίνητης Περιουσίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με δύο τρόπους:   

α) Αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 β) Μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την 3
η
 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ.. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται 

υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης &Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 

Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α)  

Προϋπολογισμός 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι του συνολικού ποσού των 

35.000,00 €  

Διαδικασία Ανάθεσης 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. 
 

Διάρκεια   Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

Είδος Σύμβασης Σύμβαση ταχυδρομικών υπηρεσιών (CPV: 64110000-0) 

Ημερομηνία 

Διενέργειας 

Διαγωνισμού 
4/11/2014 

Τόπος Κατάθεσης 

Προσφορών  
Έδρα Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α (Βερανζέρου 48, 10438, Αθήνα) 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Α.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Με τον παρόντα διαγωνισμό που διενεργείται με τη μορφή του Πρόχειρου Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, προκηρύσσεται η ανάθεση του έργου που αφορά στην 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.», χρονικής διάρκειας ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης . 

Σκοπός του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού είναι η παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για 

λογαριασμό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προς τους ασφαλισμένους του, άλλες υπηρεσίες και προς 

τρίτους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόμενης κάθε 

προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιμέρους 

τμήματά του. 

Α.2 ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, επί της οδού Βερανζέρου 48, 

Αθήνα, από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Κινητής & 

Ακίνητης Περιουσίας - 5ος όροφος. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους 

(όπως επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε 

το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για 

την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ' αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης έχουν την ευθύνη του ελέγχου της από άποψη πληρότητας, 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη μπορούν να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα 

Προμηθειών, Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 

 

 



6 

Α.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και 

κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007), οι οποίοι έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς 

και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία δύο (2) έτη τουλάχιστον, την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν προς απόδειξη 

τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), 

για όλη την ελληνική επικράτεια, ή έχουν οριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 και επίσης: 

(α) Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του 

ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή της 

τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 

χωρών. 

(β) Πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων. 

(γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν 

ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) 

χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 

(δ) Διαθέτουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την 

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

Προσφορά. Ειδικότερα στην περίπτωση των Ενώσεων εάν για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, κάποιο μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 

τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή. 

Επισημαίνεται ότι στην κοινή προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 'Ενωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα 

ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας 

ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την 

εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
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Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και το ειδικό 

μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί. 

Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος μέλος της EE ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με 

την Ε.Ε.. 

Όλα τα μέλη της ένωσης που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε μέρος ή το σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας οφείλουν να διαθέτουν για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ειδική 

άδεια από την ΕΕΤΤ (ή να έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4053/2012) και εγκεκριμένη πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Α.Δ.Α.Ε. 

Η ένωση Εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε 

συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

πράξη. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 

οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που 

διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι 

υπηρεσίες. 

Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί η προμήθεια. Σε 

περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ότι αφορά την υλοποίηση της προμήθειας αξιολογείται 

αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 

κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να 

αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό επιμελητήριο να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση 

ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 

και 8α του Π.Δ. 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπ. 

Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
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 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης. 

Α.4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη 

σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις 

διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα οι προσφέροντες υποβάλουν επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

I . ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. που να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία 

σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

στο άρθρο 6 παρ.1 περ α'και άρθρο 25 παρ.4 του ΠΔ 118/07 Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου, 

στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  

στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συμμετοχής της παρούσας στο Παράρτημα Ε (Υποδείγματα 

Εγγυητικών Επιστολών). 

Προσφορά χωρίς την εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής στην οποία: 

i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii.  Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο 

άρθρο 6 του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση, 

ήτοι: δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής 

δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-1998 σελ. 1)), δωροδοκία 

(όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της από 

26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ. 2), απάτη (κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-111995, σελ.48), 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/3C18/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 



9 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 Της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 2812-2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 

2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

β) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας 

γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που συμμετέχουν 

και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

 δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σύμφωνα με την περ. 

(2) του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή σε ανάλογη κατάσταση. 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση). 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. 

ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος. 

 δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α' της παρ.2 ή στην 

περίπτωση (3) του εδ. β' της παρ. 2του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους 

(άρθρο 6 παρ.1 περ.γ' του Π.Δ. 118/07). 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η 

υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται 

με την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 6 παρ.2 και άρθρο 8α παρ.3 του 

Π.Δ. 118/07). 

6. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 

με την οποία θα δηλώνεται: 

1. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 

2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού). 
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3. Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι ίδιοι ή η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής 

ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμών υποχρεώσεών της έναντι φορέων 

του δημόσιου τομέα. 

4. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. 

5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) 

δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με 

αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

8. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα 

πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο 

της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία 

υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο. 

9. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 

Επικοινωνιών. 

10. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο. 

11. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τομέα 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

II ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

1. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. που να περιέχει όλα τα αναγκαία 

στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

στο άρθρο 6 παρ.1 περ α'και άρθρο 25 παρ.4 του ΠΔ 118/07 Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου, 

στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014,  

στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συμμετοχής της παρούσας στο Παράρτημα Ε (Υποδείγματα 

Εγγυητικών Επιστολών). 

Προσφορά χωρίς την εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 

i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
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ii. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής 

που περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του 

ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση: δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του ΠΔ 118/07 δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της 

κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-1998 σελ. 1)), 

δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της από 26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ. 2), 

απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-111995, 

σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 Της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, EE L 344 της 2812-2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

β) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, που συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς τους οι προσφέροντες:  

i. δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σύμφωνα με την 

περ. (2) του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή σε ανάλογη 

κατάσταση. 

ii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση). 

iii. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος. 

iv. δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

v. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση (4) του εδ. α' της παρ.2 ή στην περίπτωση (3) του εδ. β' της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, με την οποία θα 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων 

δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 

1. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 

2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). 

3. Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι ίδιοι ή η επιχείρησή τους υπήρξε 

συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμών υποχρεώσεών της 

έναντι φορέων του δημόσιου τομέα. 

4. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 

αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. 

5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

της οποίας έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) 

δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει 

τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

9. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα 

πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο 

πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία 

υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο 

έγγραφο. 
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10. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 

Επικοινωνιών. 

11. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο 

και έχει συνεργασία με Ταχυδρομικές Υπηρεσίες άλλων χωρών όλων των χωρών του 

εξωτερικού. 

12. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τομέα 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

ΙΙΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται: από 

τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

α) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπροσθέτως: 

i. Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο (μαζί με 

τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]), καθώς και επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων 

Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην Νομαρχία (Μητρώο Α.Ε.) του Καταστατικού 

της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και 

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

Διοίκησης αυτού. 

β) Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και 

των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει 

την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς την ίδρυση 

και τις μεταβολές αυτού, επιπροσθέτως, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε ή άλλα) 

που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης 

του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η 

τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και 

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από 

την οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές ή μη που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα Διοίκησης αυτού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: η 

επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά το άρθρο 6 του ΠΔ 118/07. 
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IV. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι: 

Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται απ' τον Πρόεδρο του ΔΣ 

του συνεταιρισμού. 

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

V. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

i. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει 

στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να 

περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή 

της Κοινοπραξίας. 

ii. Δήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός 

από τους συμμετέχοντες, η έκταση και το είδος της συμμετοχής του καθενός εξ' αυτών επί του 

συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και το πρόσωπο που 

ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 

αλλοδαπών υποψηφίων. 

Α.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου, εκτός Φ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα 

αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 4 εδάφιο δ του Π.Δ. 118/07. 

 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το σχετικό 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών 

μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού με 

την προσκόμιση από αυτόν της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, και στους λοιπούς 

Υποψηφίους Αναδόχους εντός τεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 

οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Σε περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς Υποψηφίου Αναδόχου η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί εφόσον δεν έχει 

ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή 

παραίτησης από αυτά. 

Στην περίπτωση Ένωσης η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. 
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Α.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, οι προσφέροντες στους 

οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , οφείλουν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς , με βεβαίωση 

παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α'290) σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω 

έγγραφα ή δικαιολογητικά (του άρθρου 6 παρ.2 ή 3 του Π.Δ. 118/07 κατά περίπτωση ) τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 

6 του Π.Δ. 118/07. 

Α.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της οικονομικής αξιολόγησης και εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του, ο Υποψήφιος που μειοδότησε 

υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 

για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Α. Οι Έλληνες πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

 

 1. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ.60/2007, δηλαδή: 

 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26
ης

 Μαϊου 1997 και στο 

άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου  

γ) απάτη , κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες , όπως ορίζεται από το 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 /ΕΟΚ του 

Συμβουλίου , της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες 

δραστηριότητες.  

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

η για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης της απάτης της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται 

από την διαδικασία διαγωνισμού , εφόσον 

έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω υπό 

στοιχεία (α) , (β) , (γ) ,(δ) και (ε) αδικήματα 

.  

 

2. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια 

κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας του 

συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρησή του 

(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και 

όχι µόνον τους εργαζόμενους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας.  

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

  

  

 3. 

 Πιστοποιητικό του Οικείου 

Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 4.  

 Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από 

τον εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο υποψήφιος 

Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά 

του μέσω Αντιπροσώπου. 

 

 

 ΝΑΙ 
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 5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

  

 6. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2, 3, 4,5) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Β. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της (περ.1 εδάφιο α §2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ.118/07) όπως αυτά 

εξειδικεύονται ανωτέρω (Έλληνες πολίτες).  

 

 

  

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 2. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια 

κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας του 

συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρησή του 

(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και 

όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 
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εξαρτημένης εργασίας. 

  

  

 3. 

 Πιστοποιητικό του Οικείου 

Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 4.  

 Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από 

τον εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο υποψήφιος 

Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά 

του μέσω Αντιπροσώπου. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

  

 5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής 

του από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε 

ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

  

 

 6. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής 

του από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή σε ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

 7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

του , από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν τελεί σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 
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Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 

εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 1. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων για Έλληνες Πολίτες και 

αλλοδαπούς.  

Διευκρινίζεται ότι για την διαπίστωση των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο 

διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων 

αυτό , προσκομίζονται , εκτός από τα 

αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία 

(καταστατικό , στοιχεία για τα όργανα 

διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: Επιπλέον : 

i) Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

Πιστοποιητικό αρμοδίου φορέα από το 

οποίο θα προκύπτουν οι ασφαλιστικοί 

φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι σ΄ αυτό. 

-Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού 

της επιχείρησης κατά ειδικότητα θεωρημένη 

από αρμόδια αρχή.  

ii) Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο θα προκύπτουν 

οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ΄ αυτό. 

-Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού 

της επιχείρησης κατά ειδικότητα θεωρημένη 

από αρμόδια αρχή.  

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή 

Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου , πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

  

  

 

 

 
 ΝΑΙ 
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καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

 

 3. 

 Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 

προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε ) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασης , από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα που προβλέπονται 

ανωτέρω για τους Έλληνες Πολίτες παρ.2 

εδαφ. α περ1 Άρθρου 6 Π.Δ.118/07(περ.3 

εδάφιο γ §2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07).  

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ 

  

 

 

 

 4. 

Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει 

ότι όλοι οι Εταίροι Προσωπικών εταιρειών 

και διαχειριστές καθώς και Μέτοχοι και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

περίπτωση Εταιρίας Π.Ε. ή Α.Ε. αντίστοιχα 

είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο 

Επιμελητήριο . 

 

  

 

 ΝΑΙ 

  

 

∆. Συνεταιρισµοί 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 1. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, που αφορούν τα Νοµικά 

Πρόσωπα Ηµεδαπά ή αλλοδαπά  

Διευκρινίσεις: Το Απόσπασµα Ποινικού 

Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 2.  

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

 

 ΝΑΙ 

  

 

Ε. Οι Ενώσεις Ταχυδροµικών εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 1. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση  

δικαιολογητικά, για κάθε µέλος που  

συµµετέχει στην ένωση (άρθρο 6  

παρ.2 εδ. ε του Π.∆. 118/07) 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

Η ένωση Ταχυδρομικών εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικώς είτε από όλα τα μέλη τα οποία αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
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εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης Ταχυδρομικών 

εταιρειών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να δηλώσει ότι 

ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας 

για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β.1 ΧΡΟΝΟΣ &ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 

των προσφορών το αργότερο μέχρι τις 4/11/2014 και ώρα 10:00 πμ στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, 

Βερανζέρου 48, Αθήνα στο Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στο Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & 

Ακίνητης Περιουσίας, Βερανζέρου 48, τκ 104 38, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

ήτοι μέχρι τις 3/11/2014 και ώρα 14:00, με ευθύνη του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & 

Ακίνητης Περιουσίας, έγκαιρα. Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους χωρίς 

να έχουν αποσφραγισθεί. 

Β.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται 

μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δυο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην 

Αγγλική γλώσσα.  

Σημειώνεται ότι η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ενώ το 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α δεν δεσμεύεται ότι τελικά θα ζητήσει την εκτέλεση του συνόλου των ζητηθέντων 

με αυτήν την διακήρυξη υπηρεσιών γιατί η τελική ζήτηση θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές 
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μελλοντικές ανάγκες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν και να 

προϋπολογιστούν με ακρίβεια. 

Το ένα αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων 

μεταξύ του πρωτοτύπου και του αντιγράφου θα λαμβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του 

πρωτοτύπου. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

ως εξής: 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά 

Ο κυρίως φάκελος που θα υποβάλει κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τις δηλώσεις, τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα 

οποία προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών θα 

περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα 

στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 

παρούσα διακήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα 

στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 

παρούσα διακήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο και  ένα (1) αντίγραφο. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 4/11/2014 

 

 

 

Οι τρεις επί μέρους (εσωτερικοί) φάκελοι, εκτός της παραπάνω ένδειξης, παρουσιάζουν και τον 

τίτλο τους (δηλαδή κατά περίπτωση: φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς, 

φάκελος οικονομικής προσφοράς).  

 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.  
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Μέσα σε κάθε φάκελο και σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα 

του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η προσφορά να 

υπογράφεται από όλα τα μέλη της 'Ένωσης ή από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 

αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις.  

 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα την παρούσα διακήρυξη. 

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή n παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής διενέργειας. 

Β.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι 

και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Ο 

φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει: 

i. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Προσφορά του και απαντάνε στο σύνολο των 

απαιτήσεων που τίθενται στο Μέρος Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης με την ίδια σειρά και 

αρίθμηση. 

ii. Τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές . 

Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την πληρότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων από τον 

υποψήφιο ταχυδρομικών υπηρεσιών του παρόντος έργου. 
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Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει 

κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ 

τους κατά την υλοποίηση του Έργου. 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Β.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (Μέρος Ε΄, Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς). 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει 

κάθε μέλος της ένωσης και το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ 

τους κατά την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής 

μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εφόσον από την οικονομική 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Β.5 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από 

την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία 

λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Β.6 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ 

με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών 

κ.λ.π.) εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του 'Έργου. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο 

θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α, εφόσον αυτές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο 

υπηρεσίας, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα 

Αρχή αποφασίσει να κατακυρώσει μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 

μονάδας. Αν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους 

επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά 

είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της. 
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Β.7 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των 

συμμετεχουσών εταιρειών. 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη 

διακήρυξη. 

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από 

τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής της κάθε προσφοράς 

και μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ακολουθεί 

η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Οι φάκελοι της τεχνικής 

προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν 

προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός του παραπάνω πρακτικού. Προσφορές 

που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά την τελική 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι 

προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά 

την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά και τα 

φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. 

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καταγράφεται 

σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και υποβάλλεται προς 

έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η οικονομική προσφορά των προκριθέντων από την 

τεχνική αξιολόγηση υποψηφίων. Οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές εγκρίθηκαν κατά την 

τεχνική αξιολόγηση, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, και δύνανται να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων καθώς επίσης και των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 
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Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το ΔΣ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετά την 

ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και την υποβολή των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Β.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της οικονομικής αξιολόγησης και εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος που μειοδότησε 

υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως 

περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 

για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου 

Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον σφραγισμένο φάκελο του 

Υποψήφιου Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό 

επικυρωμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου πίνακα κατάταξης του πρακτικού της 

επιτροπής τέλεσης του διαγωνισμού. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές 

όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκομίσει έγκαιρα και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το αρ. 20 του Π.∆ 118/07.  

Β.9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και 

κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 

6 και 8
α
 του Π.Δ 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 

οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.  

Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και την διαδικασία υποβολής ενστάσεων και 

εξέτασης τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παρ.1 και 2, του άρθρου 15 του 

Π.Δ.118/07 προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 
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επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό ανάθεση έργου , το ύψος του 

οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων #1.000,00# ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε 

χιλιάδων #5.000,00# ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό 

αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολο από κάθε αιτία). 

Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά 

από έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παρ. 6, π.δ 118/07. 

 

Β.10 ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως: 

i. αν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο Έργο, 

ii. αν συντρέχουν λόγοι Δημοσίου συμφέροντος, 

iii. παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

iv. αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το Ταμείο, 

v. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

 συνδιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 

Β.11 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την έγγραφη ειδοποίηση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 

προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 

Α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης 

του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5 % της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό 

συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για 

ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ'. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της 

υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 

διατάξεις κυρώσεις (Π.Δ. 118/07). 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του 

Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε 

περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 



28 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Β.12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται ανά τρίμηνο σε ευρώ, με πίστωση του 

δικαιούμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη 

προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε 

βάρος του Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. του αντίστοιχου οικον. έτους και Κ.Α.Ε. 0831. 

Λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής θα περιγράφονται στη Σύμβαση που θα ακολουθήσει την 

κατακύρωση του έργου. 

Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις και βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις και οι τυχόν ποινικές ρήτρες – εκπτώσεις. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, 

νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα 

που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

Β.13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.  

Β.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του 

σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 

προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ή των 

εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στο 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο 

Ανάδοχος προς την αποκατάσταση της. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί 

ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον 

αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε το Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α, εκτός της 

αµοιβής του, την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισηµαίνεται ότι η 

αµοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

Β.15 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της 

οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 καθώς και η 

ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που 

εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4053/12. 

Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για 

πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. 

Β.16 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και 

προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 

εμπιστευτικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

Β.17 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ' εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Β.18 ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η καταγγελία της Σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει: 

(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων ή, 

(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και για λόγους Δημοσίου 

Συμφέροντος, οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 

οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της 

στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την 

καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της 

καταγγελίας. 

Β.19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση του έργου που περιγράφεται 

στη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΜΕΡΟΣ Γ'-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Γ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στον Τ.Ε.ΑΠ.Α.Σ.Α 

(Κεντρική υπηρεσία και παραρτήματα του Κ.Υ.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που βρίσκονται στην 

Πάτρα και Κέρκυρα) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια ενός (1) 

χρόνου, προς τους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών με 

σκοπό την έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική παραλαβή, διαλογή, μεταφορά, διανομή/παράδοση 

τους στους τελικούς αποδέκτες σε όλη την επικράτεια της χώρας. 

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες του έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 

όρους, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Εξαιτίας του μεγάλου 

όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της δεοντολογίας 

που απαιτείται κατά τη διαχείριση και παροχή των προς ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών 

καθώς και της απαίτησης, οι υπηρεσίες να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους χρόνους με τη 

δέουσα ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

καλύπτει με τεκμηριωμένο τρόπο όλους τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι είναι απαράβατοι. 

Γ.2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν τα εξής: 

i. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται στα καταστήματα του 

Αναδόχου ανά την Ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί 

κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από την έδρα του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με προσωπικό και μέσα του 

για την καθημερινή παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων τους στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου και χωρίς επιπλέον κόστος. 

ii. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

 

Γ.3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια, στη 

διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων.  

Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη 

υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεση τους, δηλαδή, η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων 

στους παραλήπτες θα γίνεται σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επομένη 

εργάσιμη ημέρα ή μετά τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης), και με την 

προϋπόθεση ότι προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της 

ημερομηνίας κατάθεσης. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα 

γίνεται από τρεις έως πέντε εργάσιμες ημέρες. 
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Γ.4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα γίνεται με τους όρους που 

ακολουθούν: 

Η αλληλογραφία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης μορφής, 

ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην υπάρχει κίνδυνος 

να υποστούν βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια 

της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε 

από το προσωπικό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 

(οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των 

στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του 

φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. 

Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 

(οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των 

στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου 

ή της επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. 

Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, θα τίθεται και η επίσημη σφραγίδα του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων δύναται να είναι 

προεκτυπωμένη στους φακέλους. Τα όρια βάρους καθώς και η ειδική διαχείριση εκάστου 

ταχυδρομικού αντικειμένου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα, 

βαρών, τύπου διαχείρισης του Μέρος Δ' (Τεχνική Προσφορά). 

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα των Φορέων θα διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας με 

οποιαδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέξει το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, όπως περιγράφονται αναλυτικά στους 

πίνακες, βαρών και τύπου διαχείρισης του Μέρος Δ' (Τεχνική Προσφορά). 

Η παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται 

επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, η συστημένη με απόδειξη παραλαβής και οι 

σάκοι) θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο 

του με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των στοιχείων της 

ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής. 

Στην περίπτωση της απλής επίδοσης η παράδοση των αντικειμένων του επιστολικού 

ταχυδρομείου θα πραγματοποιείται με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατο του 

στην διεύθυνση του παραλήπτη. 

Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να την επιστρέφει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου 

στην οποία θα αναγράφεται η κατ' εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, άγνωστος 

παραλήπτης κλπ). 

Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα γίνεται βάσει σχετικών 

καταστάσεων, ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με ειδική 

διαχείριση (συστημένη, κ.λ.π) για το εσωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον σχετική ειδική 

κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός 

συστημένου (Barcode). 
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Οι εν λόγω καταστάσεις θα προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα 

λαμβάνει από ένα αντίγραφο. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει τις υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με 

ικανό αριθμό συστημένων (Barcode). 

Η επίδοση των απαντητικών ταχυδρομικών αντικειμένων (συστημένων και μη) προς το 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, θα γίνεται με καταστάσεις ως ακολούθως : 

Τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α θα παραλαμβάνουν, στην έδρα του 

Ταμείου, την απαντητική αλληλογραφία με παραλήπτη το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Για την παραλαβή της 

αλληλογραφίας απαντητικών επιστολών με ειδική διαχείριση (συστημένη, κ.λ.π.), θα 

συμπληρώνεται ειδική κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (barcode). Οι εν λόγω καταστάσεις θα 

προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Δ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες της διακινούμενης 

αλληλογραφίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά είδος και βάρος φακέλου και δέματος. Οι ποσότητες 

είναι ενδεικτικές και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., το οποίο θα 

αποστέλλει την αλληλογραφία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του. 

 

 

Περιγραφή  Μέγεθος  

Βάρος (σε 

γρμ) 

Α' Προτεραιότητα 

(επίδοση την 

επόμενη εργάσιμη 

ημέρα) 

Β' 

Προτεραιότητα 

(επίδοση σε Χ+3 

ημέρες από την 

ημερομηνία 

κατάθεσης 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Αποστολή 

επιστολών 

εσωτερικού 

Μικρός 

Φάκελος 

(11x23 εκ) 

μέχρι 20   7118 7118 

21 - 50   4060 4060 

Μεγάλος 

Φάκελος 

(32x23 εκ) 

51 - 100   230 230 

101-200   420 420 

201 - 1000   840 840 

Ακανόνιστος 

ή ογκώδης 

φάκελος 

μέχρι 500   60 60 

501 - 1000   0 0 

1001-2000   20 20 

2001-3000   0 0 

3001-4000   10 10 

4001-5000   0 0 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΕΙΣ 

Συστημένα  500 500 1000 

Συστημένα με απόδειξη 

παραλαβής  1400 3968 5368 
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Δ.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά τη µεθοδολογική 

προσέγγιση που θα ακολουθήσει για τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση του παρόντος 

έργου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές απαιτήσεις και 

ιδιαιτερότητες που απορρέουν από τις προδιαγραφές, τους όρους και το νοµοθετικό πλαίσιο του 

έργου.  

Η προτεινόμενη µεθοδολογία αφορά στην παροχή αξιόπιστων ταχυδροµικών υπηρεσιών στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό για κάθε κατηγορία βάρους και διαστάσεων 

ταχυδροµικών αντικειµένων και ανά τύπο διαχείρισης όπως αµφότερα περιγράφονται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

Η περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας από τον υποψήφιο θα αφορά τουλάχιστον τα 

παρακάτω:  

 Τα µέτρα διασφάλισης της ασφάλειας και του απορρήτου κάθε ταχυδροµικού αντικειµένου  

 Την καταγραφή προβληµάτων, καταγγελιών και παραπόνων ως προς την παροχή 

ταχυδροµικών υπηρεσιών  

 Την χρήση νέων τεχνολογιών, µηχανογραφικών συστηµάτων, συστηµάτων παρακολούθησης 

και εργαλείων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση και παρακολούθηση της παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών  

 Τα ενδεχόµενα µέτρα που εφαρµόζει για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων ταχυδροµικών υπηρεσιών  

 Τις τυχόν συνέργειες µε τρίτους για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 

περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και επίδοσης όλων των ζητούµενων κατηγοριών 

ταχυδροµικών αντικειµένων και τύπου διαχείρισης. 

Δ.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος υποχρεούται:  

• να παρουσιάσει αναλυτικά την οργάνωση και το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του 

παρόντος έργου στο οποίο συµµετέχει ο υπεύθυνος έργου, τα λοιπά στελέχη του αναδόχου, 

οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες και το προσωπικό του αναδόχου ανά την ελληνική 

επικράτεια. Τα στελέχη του Αναδόχου πρέπει να συνεργάζονται και µε τα αρµόδια στελέχη 

των Φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

• να δηλώσει τα στελέχη του εκείνα της Οµάδας έργου, τα οποία πρόκειται να αναλάβουν τις 

επιµέρους εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου καθώς και την καταγραφή, 

αξιολόγηση και έκδοση των απολογιστικών στοιχείων σχετικά µε την παροχή ταχυδροµικών 

υπηρεσιών του παρόντος έργου.  

• να περιγράψει την κατανοµή του προσωπικού του στις επιµέρους εργασίες παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών ανά την ελληνική επικράτεια (προσωπικό ανά κατάστηµα, 

διανοµείς ανά κατάστηµα ή περιοχή, κτλ).  

Ο υποψήφιος εγγυάται για τη διάθεση των στελεχών του, του προσωπικού του και των όποιων 

συνεργατών για τις ανάγκες του παρόντος έργου και βεβαιώνει ότι άπαντες θα επιδεικνύουν 

πνεύµα συνεργασίας και εξυπηρέτησης κατά τις επαφές τους µε τα στελέχη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 



36 

Δ.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και παρουσίαση του έργου των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχει θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράφει τον τρόπο µε 

τον οποίο θα συντάσσει και θα παραδίδει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία 

και αναφορές σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή: 

Μηνιαίες αναφορές προόδου µε καταγραφή για κάθε µήνα (παράδοση κάθε µήνα για τον 

προηγούµενο µήνα) για τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

 Τις χρεώσεις και τον συνολικό αριθµό των ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κατηγορία-

διάσταση και τύπο διαχείρισης (όπως ακριβώς καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές 

και την οικονοµική του προσφορά) που παρέδωσε και παρέλαβε από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

  Τις τυχόν αλλαγές στο δίκτυο (καταστήµατα) ή στην υποδοµή του Αναδόχου  

 Τα τυχόν προβλήµατα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν και αντιµετωπίστηκαν 

κατάλληλα από τον Ανάδοχο  

 Τις τυχόν περιπτώσεις καταστροφής ταχυδροµικών αντικειµένων ειδικής διαχείρισης  

 Τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ή τους 

παραλήπτες και των ενεργειών που προέβη ο Ανάδοχος.  

 Την τυχόν τροποποίηση του Χάρτη Υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τους Καταναλωτές 

(Χ.Υ.Κ)  

Ο Ανάδοχος, από την ηµεροµηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκοµίζει στο 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ανά εξάµηνο αποδεικτικά στοιχεία µέσω των οποίων να τεκµηριώνεται µε 

αντικειµενικό τρόπο ότι λαµβάνει µέτρα για τη µέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα θα υποχρεούται κάθε εξάµηνο να υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το πιστοποιητικό µέτρησης της ποιότητας που εφαρµόζει σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο 

πιστοποιηµένο φορέα για τις συγκεκριµένες µετρήσεις ή άλλο ισοδύναµο µέτρο εξασφάλισης της 

ποιότητας κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Ε.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συµπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονοµικής 

Προσφοράς. Οι τιµές που θα συµπληρωθούν στον παρακάτω Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς θα 

πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€) και θα αναγράφεται αναλυτικά για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία, 

τρόπου αποστολής – διακίνησης, κλπ. Οι περιγραφόµενες παρακάτω ποσότητες, έχουν υπολογισθεί 

βάσει της συνολικής διακίνησης ταχυδροµικών αντικειµένων των Φορέων για το έτος 2013, ανά 

βάρος, µέγεθος και ειδική διαχείριση. Περιγράφουν τον εκτιµώµενο ετήσιο όγκο και δεν είναι 

δεσµευτικές για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, ενώ δύναται να διακυµανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω. Η τελική συνολική προσφερόµενη (συγκριτικό κόστος προσφοράς) τιµή θα προκύψει από το 

άθροισµα των συνόλων του παρακάτω πίνακα. Για την αξιολόγηση των προσφορών των 

υποψηφίων αναδόχων θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιµή προ ΦΠΑ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν 

αναγράφεται τιµή για κάποια αποστολή  που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτή 

προσφέρεται δωρεάν. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των προκηρυσσοµένων 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Περιγραφή  Μέγεθος  

Βάρος (σε 

γρμ) 

Α' Προτεραιότητα 

(επίδοση την 

επόμενη εργάσιμη 

ημέρα) 

Β' 

Προτεραιότητα 

(επίδοση σε Χ+3 

ημέρες από την 

ημερομηνία 

κατάθεσης 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Αποστολή 

επιστολών 

εσωτερικού 

Μικρός 

Φάκελος 

(11x23 εκ) 

μέχρι 20   7118 7118 

21 - 50   4060 4060 

Μεγάλος 

Φάκελος 

(32x23 εκ) 

51 - 100   230 230 

101-200   420 420 

201 - 1000   840 840 

Ακανόνιστος 

ή ογκώδης 

φάκελος 

μέχρι 500   60 60 

501 - 1000   0 0 

1001-2000   20 20 

2001-3000   0 0 

3001-4000   10 10 

4001-5000   0 0 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΕΙΣ 

Συστημένα  500 500 1000 

Συστημένα με απόδειξη 

παραλαβής  1400 3968 5368 
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Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον συµµετέχοντα για όλο το χρονικό διάστηµα που 

προβλέπεται από τη διακήρυξη και καλύπτουν το σύνολο του κόστους του υπό ανάθεση έργου. 

Αποκλείεται η αναθεώρηση/αναπροσαρµογή των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του 

συµµετέχοντα πέραν του αντιτίµου του έργου που θα εκτελέσει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. βάσει των 

τιµών της προσφοράς του. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ Κων/νος 

Αστυν. Δ/ντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Υπόδειγμα Ι 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Εκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς: 

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

Ταχ. Δ/νση : : Βερανζέρου 48, Αθήνα 

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..................ΕΥΡΩ..........……..  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

........................................... ευρώ υπέρ του/της..................................................................................... 

Δ/νση............................................................................................................... για την συμμετοχή 

του/της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της …. για την παροχή  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών.............................σύμφωνα με την υπ’ αριθ. … Προκήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Προκήρυξη). 
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Υπόδειγμα ΙΙ 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Εκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς: 

 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

Ταχ. Δ/νση : : Βερανζέρου 48, Αθήνα 

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

........................................... ευρώ υπέρ του/της ..................................................................................... 

Δ/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση 

των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας 

………………………… για την παροχή ....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των 

εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 


