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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    Αθήνα,07/04/2016 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Α.Π.  7602/2016              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ.  Πάντου 
101 63, Kαλλιθέα  
Πληρ.         :  Χ.  Ανδρικοπούλου, Α.  Κουτσολιάκου 
Τηλέφωνο : 210-9098.468, 210-9098.471    
FAX  : 210-9098.453 
Ε-ΜΑΙL: chry.andrikopoulou@minpress.gr, 
akoutsol@minpress.gr  
 

           

 

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

            ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :  

 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) Τ ΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ) 

ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.  

 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΎΟ (2) ΕΤΗ:  

  6.000.000,00 € +  Φ.Π.Α.  
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  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :    07/04/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/05/2016  

ΚΑΙ ΩΡΑ: 08:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  24/05/2016                                    

ΚΑΙ ΩΡΑ: 17:00 μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:    31/05/2016                    

ΚΑΙ ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.  

 

  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr TOY E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.                           

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

                                     ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  

 

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
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  ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

ΟΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ 

ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙKΉ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Έχοντας υπόψη: 

Α. Τ ις  διατάξεις :  

1.  της παρ. 4 του άρθρ. 68 του ν.  2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α΄/30.6.1992)  

«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει  

αντικατασταθεί και ισχύει με  την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.  

2469/1997 

2.  του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις) του ν.  2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994) «Αύξηση 

αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του 

Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος  

Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική 

Μορφή (Άυλοι Τίτλοι)  και άλλες  διατάξεις», όπως ισχύει.  

3.  του ν.  2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», (Α’ 19),  όπως ισχύει 

4.  του ν.  2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α΄/3.8.1995)  «Νομικό καθεστώς της  

ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας , ρύθμιση θεμάτων 

της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει.  

5.  του ν.  2533/1997 (A’ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και  

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει   

6.  του άρθρ. 2 (για τον προσυμβατικό έλεγχο) του ν.  3060/2002 (Α’242)  

«Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

7.  του ν.  3115/2003 «Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών», (ΦΕΚ Α’47)   
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8.  του ν.  3185/2003 «Τροποποίηση του ν.  2668/1998, εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά 

Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)  και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’  229)  

9.  του άρθρου 2 του ν.  3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και  

λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία των ΟΤΑ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  (Α’ 102).  

10.  του ν.  3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας  

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη  διαδικασία σύναψης  

δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του ν.  

3414/2005 (Α’ 279).  

11.  του ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α’/22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

12.  του ν.  3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση των 

δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες  διατάξεις»,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

13.  του ν.  3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007)  

14.  του ν.  3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού 

Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ .Σ.Ε.Π.) και  λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει (A’51).  

15.  του ν.  3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και  

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’  112).  

16.  του ν.  3886/2010 (Α’  17) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21η ς  Ιουνίου 1989 (L  395) και  

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25η ς  Φεβρουαρίου 1992 (L  

76) , όπως τροποποιήθηκαν  με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η ς  Δεκεμβρίου 
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2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρ. 63 του ν.  4055/2012 

(Α’51)  και  το άρθρ. 74 του ν.  4146/2013 (A’90)  και ισχύει.   

17.  του ν.  3959/2011 (Α’ 93)  «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»  

18.  του ν.  3979/2011 (Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και  

λοιπές διατάξεις»  

19.  του ν.  4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.  3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και  

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν.  

4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ.  5 του ν.  4146/2013 (ΦΕΚ Α’  

90).  

20.  του ν.  4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς ,  

θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 44)  

21.  του ν.  4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  

Μεταφορών, ∆ημοσίων Έργων, και  άλλες διατάξεις (Α’82)  

22.  του άρθρ. 35 («έλεγχος δημοσίων συμβάσεων») του ν.  4129/2013 

«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ( Α ’ 52)  

23.  της παρ. Ζ :  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/07 της 16η ς  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του 

Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».  

24.  του ν.  4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και  άλλες διατάξεις» (Α’ 120) ,  όπως ισχύει  

25.  του ν.  4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

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

και άλλες διατάξεις», (Α’  167).  

26.  του ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες  

διατάξεις», (Α’143)  
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27.  του ν.  4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής  

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», (Α’  160),  όπως ισχύει.  

28.  του ν.  4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της  

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», (Α’  

29)  

29. του ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής  

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών  

μεταρρυθμίσεων» (Α΄176)  

30.  του Ν. 4368/2015 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 21), 

31.  του π.δ.  82/1996 (A’  66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 

ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα»  

32.  του π.δ.  150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α’  125)  

33.  του άρθρου 90 του π.δ.  63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την κυβέρνηση και  τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),  όπως ισχύει 

34.  του π.δ.  60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

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

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005», (Α’ 64)  

35.  του π.δ.  118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος  

που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται  στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ και της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,  όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005, (Α’  150)  

36.  του π.δ.  113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες   

(A’    194)  

37.  του π.δ.  65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία 

α)Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων  Οικονομίας ,  

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 

και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  

Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».  

38.  του π.δ.  73/2011 (Α’ 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας  

Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των 

υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών,  μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον 

Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων 

συναφών θεμάτων». 

39.  του π.δ.  85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά 

και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’  141)  

40.  του π.δ.  102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  

και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’169)  

41.  του π.δ.  24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής  Γραμματείας  Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20/27-01-2015),  

42.  του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  116),  

 

Γ.  Τις Αποφάσεις:  
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1.  αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 (Β’ 712) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15  

του άρθρου 13 του ν.  2328/95 όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με  

την αριθμ. 17279/2.9.2005 (Β’ 1252)  και  ισχύει.  

2.  αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 (Β’384)  απόφαση: «Έγκριση του  

Κανονισμού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών». 

3.  αριθμ. 20977/2007/23.8.2007 (Β’ 1673) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και  Επικρατείας με θέμα : «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.  3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.  

3414/2005». 

4.  αριθμ.  504/145/2009 Απόφαση «Κανονισμός  Γενικών  αδειών  

Παροχής   ταχυδρομικών  υπηρεσιών»  (ΦΕΚ 46/Β΄/19-01-2009)  

5.  αριθμ.  33759/Φ.710/2009 Απόφαση «Κανονισμός Ειδικών αδειών 

Παροχής  ταχυδρομικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1439/Β΄/17-07-2009)  

6.  αριθμ.  14403/1.8.2011 (Β’ 1702) Υπουργική Απόφαση «Ταχυδρομική 

διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν.  2328/1995, όπως  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.  2 του ν.  3986/2011».  

7.  αριθμ. 16682/7.9.2011 (Β’ 2032) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και  

περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» 

8.  αριθμ.  687/328/2013 Ε.Ε.Τ.Τ.  «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής  

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1874/Β΄/31-7-2013)    

9.  αριθμ.  Π1/2390/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές  

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 

2677/Β΄/21.10.2013)  

10.  αριθμ. Υ11/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας  Νικόλαο Παππά» (Β΄  2109),  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[9] 
 

11.  αριθμ. 167/27.2.2015 κοινή απόφαση  του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης», 

(Υ.Ο.Δ.Δ. ’ 103).  

 

Δ. Τα Έγγραφα: 

1.  το αριθμ. ΔΕΜΜΕ/301/14.10.2015 Εγκριτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης  

Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και  

Επικοινωνίας περί «διεξαγωγής  διαγωνιστικής διαδικασίας για την  

παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται  

ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2)  

έτη». 

2.  την αριθμ. 2/14465/ΔΠΓΚ/09-03-2016 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης και συγκεκριμένα για τα έτη 2017 και 2018 

ύψους 5.945.000,00 € του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

3.  την υπ’ αριθμ. 5449/11-03-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

ποσού 1.435.000,00€ του φορέα 23-760 στον ΚΑΕ 5278  που 

αναμένεται ότι  θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2016 , η οποία 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ 

στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αριθμό   30318.  

 

Π Ρ Ο Κ Η  Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες  

προσφορές σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, για το Έργο  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ  

(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  

ΕΤΗ»  όπως αυτό περιγράφεται στους Όρους και τα  Παραρτήματα που 

ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  

Προκήρυξης.  
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 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε κανονική προθεσμία σαράντα επτά  

(47)  ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της  

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών  

Κοινοτήτων για δημοσίευση, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 32 

παρ. 2 & 6 του Π.Δ.60/2007.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:  

  Οι Έλληνες  πολίτες 

  Οι Αλλοδαποί  

  Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

  Οι Συνεταιρισμοί  

  Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από  

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν  

εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).   

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της  

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) , μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr.  

Στο πλαίσιο αυτό, τη  δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της  

ηλεκτρονικής ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  καθώς και 

χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει  η  

ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και  

δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρ.11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.  
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Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  προσφορών στη  

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ορίζεται η                           

24η/05/2016, ημέρα Τρίτη,  και ώρα 17:00 μ.μ.   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν  

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού 

Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξ ιολόγησή τους θα διενεργηθεί  

ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των  

αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και  απευθείας ανάθεσης προμηθειών,  

ειδών, υλικών υπηρεσιών («Επιτροπή Διαγωνισμού») της Γενικής  

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία  

μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται  αυτόματα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του 

Ν.4155/2013 καθώς και στο άρθρ. 6 της ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013.  

 Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτόν προσφορές, ισχύουν και  

δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) έτος προσμετρούμενο από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία  λήξης ισχύος τους μικρότερη 

της ανωτέρω οριζόμενης,  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

 Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 Τους όρους και τα Παραρτήματα που περιέχονται στην παρούσα 

Προκήρυξη.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης στο μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον εργολάβο 

του ελληνικού δημοσίου, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, την Ε.Ε.  

  Περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί για να δημοσιευθεί:  

 στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

 σε δύο (2)  ημερήσιες οικονομικές ελληνικές εφημερίδες ευρείας  

κυκλοφορίας,  μια (1) φορά.  

 σε μία (1) τοπική ελληνική εφημερίδα, μια (1)  φορά  

  Η Προκήρυξη θα αποσταλεί στα  Επιμελητήρια.  

 Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί:  

 στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και  

Επικοινωνίας:  www.media.gov.gr.  

 στον ιστοχώρο του προγράμματος Δι@ύγεια:  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk .  

 Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της  

Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό.  

 Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται , υπό 

τους όρους του Παραρτήματος Α’ της  παρούσας Προκήρυξης, από 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.),  οικονομικούς φορείς,  

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού  

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και φέρουν  

ψηφιακή υπογραφή.  

                                                ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

                      

                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ   
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ιδιοκτήτες εφημερίδων 

και περιοδικών  για 

τους οποίους 

προορίζεται το έργο 

Οι περιγραφόμενες στην  

παρ. 3 της αριθμ.16682/7.9.2011  

Κοινής Υπουργικής Απόφασης  

 «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης 

εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό 

της χώρας»,  (Β’  2032)  

 ή της  εκάστοτε  ισχύουσας Κοινής  Υπουργικής 

Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ,  Κατηγορίες Ιδιοκτητών 

Εφημερίδων και  Περιοδικών που δικαιούνται 

ειδικού (μειωμένου)  τιμολογίου διακίνησης 

των εντύπων τους  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 

(2)  ΕΤΗ» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου και οι  

διευθύνσεις των παραληπτών σε  όλη την Ελληνική 

Επικράτεια   

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  

Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό CPV :  

1.  64111000-7 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

αφορούν εφημερίδες και περιοδικά» 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Δημόσιος  Διεθνής Ανοικτός  

Διαγωνισμός με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  Ε ΡΓΟΥ   Γ ΙΑ ΔΥΟ  (2)  

ΕΤΗ  ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΟΣΟ Τ ΩΝ  6.000.000,00  €  +  Φ.Π.Α.  

(ΗΤΟΙ 7.380.000,00  €)  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ Ε ΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας και αναμένεται να βαρύνει τα έτη 

2016, 2017 και 2018.   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της  

Σύμβασης.    

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι  νόμιμες κρατήσεις και ο προβλεπόμενος 

φόρος  εισοδήματος , πλέον των α)  κρατήσεων 

0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και β) εξόδων 

δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης , τα οποία 

παρακρατούνται  από την πρώτη πληρωμή του 

Αναδόχου 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Υποψήφιος Ανάδοχος Ο υποβάλλων Προσφορά στον ανά χείρας 

Διαγωνισμό 

Ανάδοχος Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί μετά από 

κατακύρωση σε  αυτόν των αποτελεσμάτων του 

παρόντος Διαγωνισμού και θα κληθεί να 

υπογράψει τη Σύμβαση και να υλοποιήσει το 

σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και  

Επικοινωνίας,  η οποία θα υπογράψει με τον 

Ανάδοχο τη  Σύμβαση για την εκτέλεση του 

Έργου.  

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος 

Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με  

έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax , κλπ.), 

ορίζει  ως υπεύθυνο για τις  ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της  Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με αυτόν.  

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.  

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως 

πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου.  

Προκήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται  για τους 

ενδιαφερόμενους Υποψηφίους Αναδόχους από 

την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 

περιγραφή του αντικειμένου και τις  

προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται 

η διαδικασία του διαγωνισμού.  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[19] 
 

Διαγωνισμός  Ο παρών διεθνής ανοικτός διαγωνισμός 

επιλογής Αναδόχου για την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών διακίνησης εντύπων 

στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2)  έτη.  Ο 

Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Προκήρυξης.   

Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με  την 

οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 

αντικειμένου του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο.  

Επιτροπή διενέργειας του 

Διαγωνισμού και  

Αξιολόγησης προσφορών 

(«Επιτροπή Διαγωνισμού»)  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση  και 

αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι  η Πενταμελής 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης 

Προμηθειών Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και 

Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε.  

Επιτροπή  ενστάσεων- 

προσφυγών  

Η Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών στη Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

Σύμβαση 

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών δηλαδή μεταξύ της 

Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου που θα επιλεγεί για το Έργο.   

Είδος σύμβασης  Σύμβαση υπηρεσιών.  

 Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό  CPV: 

-64111000-7 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

αφορούν εφημερίδες και περιοδικά» 
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Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 

του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη 

συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν & 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α.  τη  Σύμβαση,  

β.  την Απόφαση Κατακύρωσης 

γ.   την Προκήρυξη 

δ.  την Προσφορά του Αναδόχου 

Συμβατική Τιμή Τ Το τίμημα της Σύμβασης  

Περιγραφή έργου –   

Ορισμοί 

Κατά την περιγραφή του έργου 

χρησιμοποιούνται  ορισμοί  που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 (Α’ 44)  

 

E.E.T .T.  

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων 

 

 

Χρήστες  

Οι ιδιοκτήτες και οι  παραλήπτες των προς 

διακίνηση εντύπων και γενικότερα κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται 

ταχυδρομική υπηρεσία ως  αποστολέα ή  

παραλήπτη και το οποίο δεν είναι φορέας 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

 

 

Κατηγορία Εντύπου  

Ομάδα εντύπων (Α.1.  Ημερήσιες εφημερίδες, 

Α.2.  Εβδομαδιαίες εφημερίδες,  Β.  Λοιπά έντυπα 

(εφημερίδες  και περιοδικά με περιοδικότητα 

από εβδομαδιαία έως τριμηνιαία) , της οποίας η  

διακίνηση χρεώνεται ανά κλιμάκιο βάρους 
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σύμφωνα με την αριθμ. 16682/7.9.2011 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011)  ή την εκάστοτε 

ισχύουσα Κ.Υ.Α.  

 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων 

Σύστημα  
Ο δικτυακός τόπος του προκηρυσσόμενου 

διαγωνισμού εντός της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
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    Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η   Μ   Α      Α’  

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΚΑΙ   ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Α.1.  ΓΕΝΙΚΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1.1. Συνοπτικά στοιχεία Έργου  

 Σκοπός του Έργου είναι  η εξασφάλιση της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΈΤΗ» από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 Ο παρών ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής  ανοικτός διαγωνισμός έχει ως  

αντικείμενο την υπογραφή Σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών διακίνησης Τύπου,  ήτοι  την,  για λογαριασμό των 

ιδιοκτητών τους , παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή στο 

εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και  περιοδικών που δικαιούνται  

ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου διακίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα  

στην Κοινή  Υπουργική Απόφαση αριθμ. 16682/2011 (ΦΕΚ 

2032/Β΄/13.9.2011) ή στην εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ. Η αποστολή και  

επίδοση των αντιστοίχων εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) θα 

γίνεται προς τους οικείους αποδέκτες   σε  όλη την Ελληνική Επικράτεια.   

 Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του Έργου,  

αποκλειομένης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του ή  

εναλλακτικής προσφοράς.  

  

Α.1.2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  

 Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της  

Αναθέτουσας  Αρχής,  για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής  

της σύμβασης.  
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 Ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε ΡΓΟΥ (ΓΙΑ  ΔΥΟ  (2)  ΕΤΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 6.000.000,00  €  +  Φ.Π.Α,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .   

 

Α.1.3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας.  

 Διεύθυνση έδρας:  Αλ.  Πάντου και Φραγκούδη 11, Τ.Κ.  15234, 

Καλλιθέα, www.media.gov.gr   

 Αρμόδια Διεύθυνση σχετικά με τους  όρους του Διαγωνισμού: 

Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών-Tμήμα 

Προμηθειών  

Τηλέφωνο :  +30.210.90.98.468,  +30.210.90.98.471 

Fax :  +30.210.90.98.453 

E-mail : chry.andrikopoulou@minpress.gr, akoutsol@minpress.gr  

 Αρμόδια Διεύθυνση σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης-Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας  

Τηλέφωνο: +30.210.90.98.360 

Fax: +30.210.90.98.353 

E-mail : k.papapetropoulou@minpress.gr  

 

Α.1.4. ΕΤΕΡΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Συμμέτοχοι στην επιτυχή έκβαση του Έργου είναι οι  Χρήστες των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών ήτοι:   

 α) οι  ιδιοκτήτες εντύπων της παρ. 3 της αριθμ.16682/7.9.2011 Κ.Υ.Α.  

(ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011) «Καθορισμός ε ιδικών τιμολογίων διακίνησης  
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εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» ή της εκάστοτε  

ισχύουσας  Κ.Υ.Α.   καθώς και   

       β)  οι  παραλήπτες των εντύπων  

 Η εμπλοκή των ανωτέρω θα γίνεται  με βάση τους όρους που 

περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη.  

Α.1.5.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Με την παρούσα προκηρύσσεται ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός  

διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  

οικονομική άποψη προσφορά, ο οποίος  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις  

διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας Προκήρυξης.   

 Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της  

Προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού  

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).   

 Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται μία φορά στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της  

Κυβερνήσεως, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας  

κυκλοφορίας, σε μία (1) τοπική εφημερίδα, στα Επιμελητήρια καθώς και  

στον ιστοχώρο του προγράμματος Δι@ύγεια:  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk   

 Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης με  τα συνημμένα μέρη της (σε  

ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

της Αναθέτουσας Αρχής  www.media.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, 

ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη 

φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Α.1.6. Διάρκεια Σύμβασης   

 Η Σύμβαση θα είναι διετής , δηλαδή θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  Μετά τη λήξη της  

Σύμβασης ή σε περίπτωση που η συνολική διετής δαπάνη για την 
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διακίνηση, στο εσωτερικό της χώρας,  των εντύπων που δικαιούνται  

μειωμένου τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, 

ήτοι το συνολικό ποσό σύμβασης δεν επαρκέσει για την κάλυψη των  

αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για δύο (2) έτη, λόγω της συνδρομής  

εκτάκτων ή μη προβλέψιμων λόγων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να  

αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης νέες παρόμοιες με τις  

περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και  

τις  προϋποθέσεις της οικείας νομοθεσίας .  

 

Α.1.7.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο  

οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

Η συμμετοχή του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της 

διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη από μέρους του αποδοχή του  

συνόλου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.  

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της  

Σύμβασης και  δικαιούται να ματαιώσει, αναβάλει ή  επαναλάβει τη  

διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ  

αυτού του λόγου στους Υποψηφίους, εκτός των περιπτώσεων που 

οφείλονται σε παράβαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων.  

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων δ’,ε ’ ,στ’ ,ζ’ του  

άρθρου 21 του π.δ.  118/2007, ο Διαγωνισμός ακολουθεί την  

προβλεπόμενη εκ των ανωτέρω διατάξεων διαδικασία.  

3.  Ματαίωση ή επανάληψη του Διαγωνισμού σε κάθε στάδιο, με  

τροποποίηση ή  μη των όρων της Προκήρυξης,  ή προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μπορεί να γίνει αζημίως για την  

Αναθέτουσα Αρχή, με  ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της,  μετά από  

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i.  για τους λόγους , που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ , στ΄ και ζ΄  

του άρθρου 21 του π.δ.  118/2007.  Όπου για τη διαπίστωση της  
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συνδρομής των παραπάνω λόγων απαιτείται η υποβολή και  

προσκόμιση εγγράφων και δικαιολογητικών εννοείται κατ’ αρχάς η  

ηλεκτρονική υποβολή αυτών.  

ii.  παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 

είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσματικός ανταγωνισμός είτε  

επηρεάζεται  το αποτέλεσμά της,  

ii i.  Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής  

προσφοράς ή  απόρριψης όλων των προσφορών,  

iv.  Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με  τη  

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

v.  Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της  

σύμβασης.  

v i.  Αν η  προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

4.  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της  

διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 

επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η  

παράλειψη.  

5.  Οι  Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές  

με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη σύνταξη  

και υποβολή της προσφοράς, των δικαιολογητικών και εν γένει  

στοιχείων που αναφέρονται  στην παρούσα κ.λπ.  

6.  Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας  

της προσφοράς των Υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους   

Υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την 

υποβολή της προσφοράς, οδηγεί  σε αποκλεισμό τους από το  

Διαγωνισμό.  
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7.  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις ή κοινοπραξίες, όλα τα 

μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και  

εις ολόκληρο. 

8.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή  

διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

9.  Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας, δεν γίνονται  

δεκτές.   

10.  Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 

θεωρούνται δεσμευτικά για τους Υποψήφιους.  

11.  Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει  

ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν 

από τους Υποψηφίους.  

12.  Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλλει με την προσφορά του στοιχεία 

και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των  

οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

Υποψήφιος υποχρεούται να σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς του που έχουν  

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας «εμπιστευτικού  

χαρακτήρα» αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει  

τεχνικά ή  εμπορικά ζητήματα της  επιχείρησης του Υποψηφίου.   

13.  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα 

και δεν απαιτείται  θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Α.1.8.  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[28] 
 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν  

εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).   

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

(Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gr)  την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις  απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους  

χρήσης.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς-

υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.  ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με  τη χρήση ψηφιακής υπογραφής  

χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

 Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

ταυτοποιούνται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού  

πρόσβασης που τους έχει αποδοθεί από το σύστημα ΤAXISNet της  

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η  

ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής  

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης που δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον VAT  

Identification Number (αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α.) και ταυτοποιούνται  

με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το  

Τμήμα Προγραμματισμού και  Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής  

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας στη Γενική Γραμματεία  

Εμπορίου:  
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 Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, ή ,  

 Ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  

Π.Δ.  60/2007 (Παραρτήματα ΙΧ Α, ΙΧ Β, ΙΧ Γ) και τους  

προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του  

οικονομικού φορέα, με το οποίο να δηλώνεται/αποδεικνύεται η  

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Η βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό υποβάλλεται σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) εντός προθεσμίας τριών (3)  

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτημά του εγκριθεί, λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και  

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   

 

Α.1.9.  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ . 

1.  Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι  μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής  

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο 

της Προκήρυξης, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ 

της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 

παρ. 2 περ.  α του Π.Δ.  118/2007.   

2.  Η Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών θα απαντήσει  

ηλεκτρονικά  σε όλες τις  διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήματος το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, προ 

της εκπνοής  της ως άνω προθεσμίας.    
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3.  Εφόσον τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

ζητηθούν μετά το πέρας του οριζόμενου ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος , οι  σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης ηλεκτρονικά το 

αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, χωρίς οι Υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα 

ένστασης,  δυνάμει  του άρθρου 15, παρ.2,  περ. α του π.δ.  118/2007.   

4.  Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.   

5.  Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά 

στην ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  παραπάνω.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 

υποβληθεί με  τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.  

 

Α.2.   Δ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α.2.1.  Δ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Με δεδομένο ότι  το προς ανάθεση έργο της ταχυδρομικής διακίνησης 

εντύπων που δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου, στο εσωτερικό της  

χώρας, καλύπτει τις  ανάγκες παραληπτών σε ολόκληρη την ελληνική  

επικράτεια,  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) που έχουν ως επιχειρηματική ή επαγγελματική 

δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους  

σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία  τρία  

(3)  έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο  

της  καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας  και διαθέτουν την προς τούτο 

νόμιμη ειδική άδεια  (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. Α.2.2.) από την 

Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη  
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την ελληνική επικράτεια (ή έχουν οριστεί  ως φορέας 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 και των πολυμερών 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 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 Προκήρυξη) χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής  

περιοχής.  

 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες 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, 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 [χωρίς η ένωση να έχει λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή] τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής  

με τους  ίδιους   όρους και  την ίδια τιμή.   

 Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και  το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
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της Ένωσης/Κοινοπραξίας χωρίς αυτό να  επηρεάζει την έκταση της 

ευθύνης του Αναδόχου. Τα Μέλη υποχρεούνται να προσκομίσουν  

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω 

υπεργολάβου, στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι  ο υπεργολάβος  

αποδέχεται τη συγκεκριμένη συνεργασία με τον Υποψήφιο Ανάδοχο και  

δεσμεύεται ότι  θα συνεργαστεί με αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί 

Ανάδοχος,  έως το πέρας  της Σύμβασης.  

  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 και των Φορέων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για 

την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα, για τις  Ενώσεις /Κοινοπραξίες  

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Στην προσφορά γνωστοποιείται 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 ΕΕ 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 οφείλουν να διαθέτουν, για τις  παρεχόμενες  

από αυτούς υπηρεσίες, την προς τούτο νόμιμη ειδική άδεια  από την 

ΕΕΤΤ (ή να έχουν οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας  

σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 4053/2012).   

 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 
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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 εν λόγω  

παροχή υπηρεσιών. Σε  περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους  σε ό,τι  

αφορά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών αξιολογείται αθροιστικά  

και όχι  ποσοστιαία.  

 

 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί  επί ποινή 

αποκλεισμού να μετέχει  σε περισσότερες από μία προσφορές.  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

  Όσοι δεν πληρούν τις  ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

  Όσοι δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις του άρθρου Α.2 «Δικαίωμα και  

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής».  

  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της  

προσφοράς, δεν πληρούν όλες τις  προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα 
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κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην παράγραφο Α.2.2.  

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς» και  

εξειδικεύουν τα οριζόμενα 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.  

  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί  

αντίστοιχες με  τις  παραπάνω κυρώσεις.  

  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη-  μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δε δικαιούνται  να συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες 

είναι εγκατεστημένα και οι  οποίες δεν έχουν κυρώσει τη  Συμφωνία περί  

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

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

 

Α.2.2.   Δ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕ ΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Η υποβολή των στοιχείων και  δικαιολογητικών για τη  συμμετοχή σε  

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε  

στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της  

παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.  4155/2013, στις  διατάξεις  

της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας  κατά το μέρος που αυτές δεν 

έρχονται σε  αντίθεση με τις  διατάξεις του ως άνω νόμου, στις  

διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην  

παρούσα  Προκήρυξη.  

 

2. Οι (υπεύθυνες) δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την 

συμμετοχή του Υποψήφιου Ανάδοχου στη διαγωνιστική διαδικασία 
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υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και  

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Οποιοδήποτε  

δικαιολογητικό φέρει ψηφιακή υπογραφή δε χρειάζεται να 

προσκομιστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και εγγράφως εντός τριών (3)  

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. Όταν τα 

δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

3. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο τις  

υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλει ο ίδιος.  

 

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι  νομικό πρόσωπο τις  

υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:  

i.  Οι Διαχειριστές ή Ομόρρυθμοι Εταίροι, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ή  Ε.Π.Ε.  

ii.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων 

Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

ii i.  Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι  

Συνεταιρισμός  

iv.  Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι  νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού 

προσώπου  

 

5. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι  οφείλουν να υποβάλλουν, υποχρεωτικά,  

εγκαίρως και προσηκόντως  με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

Προσφορά τους, στον  (ηλεκτρονικό)  φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ,  τα ακόλουθα κατά περίπτωση  

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 5α .  Β.1.  του Π.Δ.  

118/2007, του Ν. 4155/2013 και  του άρθρ. 11 της ΥΑ 

Π1/2390/16.10.2013:  
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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:  

- στις διατάξεις του άρθρου 157  του ν.  4281/2014  

- στην παράγραφο Α.2.3 «Εγγύηση συμμετοχής» της παρούσας  

- στο Παράρτημα Ι  (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών)  

 

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.  1599/1986 (Α’75),  στις 

οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι  μέχρι και  την ημέρα υποβολής της  

προσφοράς του:   

 

Α. ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

I .  Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.  

118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού),  δεν έχει 

κηρυχθεί έκπτωτος  από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα, είναι  συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του όσο 

και των υποχρεώσεών του προς τις  Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.  

I I .  Υπέβαλε  την προσφορά, σύμφωνα με τους όρους  της παρούσας 

Προκήρυξης , των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και  ότι  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 

ακριβή και αληθή ως προς το περιεχόμενό τους και δεν συντρέχουν λόγοι  

αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους  στο άρθρ.  43 του 

Π.Δ.  60/2007.  

I I I .  Δεν έχει  διαπράξει  κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

IV.  Πληροί  τις  ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και  τεχνικών προϋποθέσεων 
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(βλ.  Α.2.  «Δικαίωμα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής»)  

V.  Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από 

οποιαδήποτε  απόφαση της Αναθέτουσας  Αρχής , ιδίως λόγω αναβολής ή  

ακύρωσης του διαγωνισμού ή  της υπαναχώρησής της.  

VI.  Δεν έχει  κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά 

την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές 

σχετικά με  την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.  

VII .  Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική ιδιότητά του 

που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε  μέσο διαθέτει η  

Αναθέτουσα Αρχή.  

VII I .  Δεν τελεί  σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει  

στο μέλλον προσφορά σε Διαγωνισμό που μπορεί να τον οδηγήσει σε  

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα:  

α) υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο 

προσφέρων έχει  συμμετάσχει  άμεσα ή  έμμεσα στη διαδικασία εκ των 

προτέρων ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, β) υποβολή προσφοράς σε έργο 

στο οποίο έχει  συμμετάσχει  άμεσα ή  έμμεσα στη διαδικασία σύνταξης των 

σχετικών τεχνικών προδιαγραφών με βάση το άρθρ.  94 του 1605/02 του 

Συμβουλίου 

IX.  Θα δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του o 

Υποψήφιος Ανάδοχος πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις και καλύπτει 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 έχει  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  
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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 27-11-1995, 

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

ορίζεται στο άρθρο 1  της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ  του Συμβουλίου, της 10η ς  

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 28-12-2001, 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 

του δραστηριότητας και διαγωγής.   

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

της πλαστογραφίας,  της ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και  της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

X.  Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,  αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης,  

αναστολή εργασιών (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών 

προσώπων, σε ανάλογη κατάσταση ή  διαδικασία)  και επίσης ότι  δεν έχει 

κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,  

αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών 

προσώπων, σε ανάλογη κατάσταση ή  διαδικασία).  

XI .  Είναι ενήμερος  ως προς τις  υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις  

φορολογικές του υποχρεώσεις.  
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XII .  Είναι , κατά την ημέρα υποβολής  της προσφοράς,  εγγεγραμμένος στο 

Οικείο Επιμελητήριο/Επαγγελματικό Μητρώο, αναγράφοντας  και το ειδικό 

επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι  είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε  ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους  και το ειδικό 

επάγγελμά τους).  

XI I I .  Έλαβε σαφή γνώση του εύρους , τόσο ποσοτικά όσο και  ποιοτικά του 

αντικειμένου του Έργου.  

XIV.  Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και  θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους 

σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού τα στοιχεία και  τις  πληροφορίες των 

υπολοίπων Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Προκήρυξη,  και  αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών τους,  

εμπορικό ή  επιχειρηματικό απόρρητο.  

XV. Θα προβεί στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όσων δικαιολογητικών 

απαιτούνται με την Προκήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης  (άρθρ.  6 

παρ. 2 &3 του Π.Δ.  118/2007).  

XVI.  Διαθέτει οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο 

XVII .  Δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται  στον τομέα παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 

XVII I .  Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου 

έργου.  

XIX.  Bεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,  

με την οποία θα πιστοποιείται ότι  είναι  κάτοχος της προς  τούτο νόμιμης 

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  άδειάς του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό 

δημόσιο έγγραφο.   

 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[40] 
 

 

 

 

 

 

Β. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

1.  Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Α.  «Έλληνες και  Αλλοδαποί 

πολίτες».  

2.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής  ότι  ο Συνεταιρισμός λειτουργεί  νόμιμα. 

 

 

 

  

Γ.  ΟΙ  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

1.  Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά όπως Α.  «Έλληνες και  Αλλοδαποί πολίτες».  

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει  να περιλαμβάνει τον όρο ότι  καλύπτει τις  

υποχρεώσεις όλων των μελών της  Ένωσης ή της Κοινοπραξίας  

2.  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  της Γενικής Γραμματείας  Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως  τον αναπληρώνει.  

3.  Οι Εταιρείες που συμμετέχουν σε Σύμπραξη ή Ένωση ή  Κοινοπραξία ή  σε 

οποιαδήποτε  μορφή οντότητας απαιτείται επιπλέον να προσκομίσουν επί 

ποινή απορρίψεως:   

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄ 75),  

όπως εκάστοτε  ισχύει,  με  την οποία να δηλώνουν, ότι  η εταιρεία τους δεν 

εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν.  3310/2005 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.  3414/2005, σχετικά με 

τις  εξωχώριες εταιρείες.  
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4.  Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, των Ενώσεων προσώπων-

Ταχυδρομικών εταιρειών και  Κοινοπραξιών απαραίτητη προϋπόθεση 

συμμετοχής είναι να διαθέτουν όλα τα μέλη τους την προς τούτο νόμιμη 

ειδική άδεια  παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή  να έχουν ορισθεί ως 

φορείς παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν.  

4053/2012 ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα 

στοιχεία της άδειάς του  ή  άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο 

έγγραφο.  

 

 

 

 

Δ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση  του κ.ν.  

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή  προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και  επίσης ότι  δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημένων ή προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  

2.  Απαιτείται επιπλέον να προσκομίσουν επί ποινή απορρίψεως  Υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  όπως 

εκάστοτε ισχύει ,  με  την οποία να δηλώνουν, ότι  η εταιρεία τους δεν 

εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν.  3310/2005 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.  3414/2005, σχετικά με 

τις  εξωχώριες εταιρείες.  

3.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Υποψήφιος Ανάδοχος απαλλάσσεται  

από καταβολή Φ.Π.Α.,  τότε  υποχρεούται  να υποβάλει εντός του 

Συστήματος Υπεύθυνη Δήλωση  της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.  

1599/1986, όπως ισχύει , με την οποία θα δηλώνεται βάσει ποιάς/ποιών 

διατάξεων απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α  και η οποία θα φέρει ψηφιακή 

υπογραφή του εν λόγω Υποψηφίου Αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου 

αυτού (σε περίπτωση εταιρείας).   
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4.  Οι Ελληνικές Α.Ε.   και  οι  αλλοδαπές επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.  82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996)  

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις  διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 

(ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005)  και  υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι εν 

λόγω διατάξεις.  

5.   Bεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,  

με την οποία θα πιστοποιείται ότι  το νομικό πρόσωπο είναι  κάτοχος της 

προς τούτο νόμιμης 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 άδειάς του ή άλλο 

αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.  

 

Ε.  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

i.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής,  που εποπτεύει,  σύμφωνα με  τις  

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την Εταιρεία,  από το οποίο προκύπτει  ότι  

οι  μετοχές της, με  βάση το ισχύον καταστατικό της , είναι ονομαστικές.  

ii.  Αναλυτική κατάσταση, με  τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και  τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας , με ειδική αναφορά 

κατά κατηγορία, των τυχόν μετοχών που στερούνται  των δικαιωμάτων  

παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών 

δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς.  

 

ΣΤ.  ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 
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ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

i.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής,  κατά το δίκαιο του κράτους της 

έδρας  της επιχείρησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  οι  μετοχές της,  

με βάση το ισχύον καταστατικό της,  είναι  ονομαστικές.   

i i.  Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και 

τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του 

κράτους της έδρας της , με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.  

ii i.  Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η  

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της 

επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.  

 

Ζ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η' ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

I .  Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας,  στην οποία έχουν την 

έδρα τους,  ότι  δεν επιβάλλεται  υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

μετοχών τους  κατά το δίκαιο της χώρας τους,  εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της  

επιχείρησης, νομίμως  επικυρωμένη.  

I I . Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της,  που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή  δικαιωμάτων ψήφου της 

επιχείρησης.  

I I I . Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%) των μετοχών ή  δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης,  σύμφωνα με  

την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν 

τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί 
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είναι γνωστοί  στην επιχείρηση.  

IV.  Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι  

γνωστοί στην επιχείρηση οι μέτοχοί της.  

 

Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΚΑΙ  ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α.  

Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με  το οποίο βεβαιώνεται  ότι  η  

επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό,  προκειμένου να 

διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι 

φυσικού προσώπου.  

 

Θ. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  εταιρείας άλλης νομικής 

μορφής  η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.  

1599/86 περί  μη συμμετοχής ανώνυμης  εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της,  

άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν  τα 

ανωτέρω.  

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, 

εφόσον ο Υποψήφιος Ανάδοχος  υποβάλλει την προσφορά του μέσω 

αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Το εν λόγω 

παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει  τη  μορφή:  

- Για τα φυσικά πρόσωπα: Πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την 

προσφορά είτε απλή εξουσιοδότηση  

- Για τις  Α.Ε. ,  Συνεταιρισμούς:  Απόφαση Δ.Σ.  εκπροσώπησης για τον εν 

λόγω Διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο ή νόμιμο εκπρόσωπό του.  

- Για τις  Ο.Ε. ,  Ε.Ε. ,  Ε.Π.Ε.:  Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και  απλή 

εξουσιοδότηση ή  πληρεξούσιο εκπροσώπησης  και,  
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- Για τις  ενώσεις προσώπων: Τα οριζόμενα στο κατωτέρω εδ.5 παρ. ΣΤ 

τμημ.2 υποπαρ. Γ  άρθρ.Α.2.2.Παραρτήματος Α΄ της Προκήρυξης.  

 

2.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

και συγκεκριμένα:  

  

    

 

Α. Εάν ο προσφέρων είναι  Α.Ε.:  

i.  ΦΕΚ σύστασης  

ii.  Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα 

οποία έχουν δημοσιευτεί όλες,  μέχρι  την ημέρα της υποβολής της 

προσφοράς,  τροποποιήσεις αυτού ή  επικυρωμένο αντίγραφο  

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) καθώς και το      

σχετικό ΦΕΚ.  

ii i.  Το ΦΕΚ της  ισχύουσας εκπροσώπησης της  εταιρίας  ή σε περίπτωση 

που αυτό δεν έχει εκδοθεί,  ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού του ΔΣ 

για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης 

υποβολής αυτού στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή με το 

σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ 

για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ .  

iv.  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής  περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας , το οποίο 

πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής Προσφορών.  

v.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.  

 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι ΕΠΕ:  

i.  Το ΦΕΚ σύστασης της Εταιρείας 

ii.  Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις  μέχρι  την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του, θεωρημένο 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή καθώς και τα σχετικά 
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ΦΕΚ.  

ii i.  Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται  σύμφωνα με  το 

καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό διαχειριστή και  εκπροσώπου 

αυτής καθώς και  τα σχετικά ΦΕΚ.  

iv.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί  

τροποποιήσεων του καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας  το οποίο 

πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  

v.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.  

 

Γ.  Εάν ο  προσφέρων είναι  Ο.Ε.  ή Ε.Ε.:  

i.  Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τροποποιητικά θεωρημένα από την αρμόδια δικαστική ή  

διοικητική αρχή.  

ii.  Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται , σύμφωνα με το 

καταστατικό της εταιρείας,  για τον ορισμό διαχειριστή και 

εκπροσώπου αυτής,  

ii i.  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής   περί  

τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύση της εταιρείας το οποίο 

πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

iv.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι αλλοδαπή εταιρεία: 

Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών και  εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει 

αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

των σχετικών στοιχείων των εταιρειών,  είναι δυνατόν τα ανωτέρω 

νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις 

του Αρμοδίου Επιμελητηρίου για την  ισχύουσα εκπροσώπηση της 

εταιρείας,  από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του Υποψηφίου 
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Αναδόχου ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, 

σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας, 

ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, 

φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, 

δικαστική ή  διοικητική αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.  

 

Ε.  Ένωση προσώπων υπό οποιαδήποτε μορφή  (όμιλος, σύμπραξη, 

κοινοπραξία εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξία, συνεταιρισμός και  εν 

γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα φυσικά ή νομικά που υποβάλλουν 

από κοινού προσφορά): 

I .  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους  της  Ένωσης /Κοινοπραξίας  

από την οποία να προκύπτει η  έγκρισή του για τη  συμμετοχή του 

Μέλους:  

 Στην Ένωση/Κοινοπραξία, και 

 Στον παρόντα Διαγωνισμό 

I I . Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:  

 Να συστήνεται  η Ένωση / Κοινοπραξία 

 Να αναγράφεται  και  να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο)  που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης /  

Κοινοπραξίας στο σύνολο της  Προσφοράς.  

 Να δηλώνεται ένα Μέλος ως  υπεύθυνο για το συντονισμό και  τη  

διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας ( leader)  

 Να ορίζεται (με  συμβολαιογραφική πράξη η οποία επίσης 

προσκομίζεται)  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας  και  

των Μελών της για τη  συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης /Κοινοπραξίας  και των μελών της 

έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Να δηλώνουν από κοινού ότι  αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις 
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ολόκληρον την ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  για την 

εκπλήρωση του Έργου  και , σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής  ή 

οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι  θα 

συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ένωση με τους  ίδιους  όρους.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή  απόφασης του αρμοδίου 

διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή κάθε μέλους –

νομικού προσώπου  της  ένωσης,  με  το οποίο εγκρίνεται η  

συμμετοχή του υποψηφίου –φορέα στο Διαγωνισμό (πλην 

μονοπρόσωπων εταιρειών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 

του Υποψηφίου Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

προσφοράς,  σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 

έγγραφα του Διαγωνισμού  και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας,  ως 

αντίκλητος.  Στην περίπτωση υποβολής  κοινής προσφοράς από 

ένωση εταιρειών απαιτείται  η προσκόμιση συμβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο 

ενός εκ  των συμμετεχουσών εταιρειών.  

 

3. Εάν ο προσφέρων είναι  Φυσικό πρόσωπο: 

Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

και τις  μεταβολές του.  

 

4.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Όταν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί  συνεργάτες , ο/οι 

«εξωτερικός/οί συνεργάτης/ες» (μη μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου)  θα 

δηλώνουν ότι   το Έργο  (αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης)  καθώς και 

οι  υποχρεώσεις που απορρέουν από  αυτό τελούν εν γνώσει τους.  

 
Α.2.3  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΥΤΩΝ 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει 

επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού , την τήρηση και συνδρομή  των παρακάτω 

ελαχίστων προϋποθέσεων για την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 

υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  

προσκομίζοντας  αυτά εντός  τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους.  

Συγκεκριμένα, οι  δηλώσεις,  τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά  που αφορούν 

τις  ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf  και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 

των ΦΕΚ.  Οποιοδήποτε δικαιολογητικό φέρει ψηφιακή υπογραφή δε 

χρειάζεται να προσκομιστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και εγγράφως εντός τριών 

(3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του.  Όταν τα 

δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 

δεν απαιτείται  σχετική θεώρηση.  

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, η συνδρομή των οποίων θα 

αποδεικνύεται από την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, είναι οι  

εξής: 

 

 i.  Δίκτυο:  

Για την κάλυψη των αναγκών των Χρηστών, θα πρέπει ο υποψήφιος  

Ανάδοχος να διαθέτει πυκνό δίκτυο επαφής, περισυλλογής και  

πρόσβασης προς αυτούς , ήτοι ικανό αριθμό καταστημάτων ή  

υποκαταστημάτων ή σημείων πρόσβασης  για την παραλαβή των εντύπων 

σε πανελλαδικό επίπεδο και  συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει:   

Ένα (1) τουλάχιστον κατάστημα ή υποκατάστημα ή σημείο πρόσβασης 

για την  παραλαβή των εντύπων ανά πρωτεύουσα Καλλικράτειου Δήμου 

της Ελληνικής Επικράτειας.  

Προς τούτο,  ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση η 
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οποία να παρέχει  αναλυτική περιγραφή του συνόλου του  δικτύου του  

(κτιριακές και τυχόν λοιπές υποδομές σημείων πρόσβασης,  παραλαβής,  

επεξεργασίας , διαλογής και διανομής/παράδοσης των εντύπων).   

Στη Δήλωση πρέπει αναλυτικά να αναφέρονται υπό μορφή καταλόγου με  

αναφορά της διεύθυνσης (περιοχή, οδός, αριθμός, Τ.Κ.) τα εν λόγω 

καταστήματα ή υποκαταστήματα ή σημεία πρόσβασης για την παραλαβή 

των εντύπων  σε όλους τους  δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.  

i i.  Προσωπικό  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό που να 

ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.300 υπαλλήλους, το οποίο να είναι ικανό 

να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητούνται στην παρούσα Προκήρυξη καθ΄  

όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, θα υποβάλλει Δήλωση που θα αναφέρει :   

 το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, ειδικότητες , επίπεδο 

εμπειρίας)   κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς και   

 το μέσο ετήσιο ανθρώπινο δυναμικό του υποψήφιου κατά την  

τελευταία τριετία.  

 

i i i .  Μεταφορικά μέσα για την υλοποίηση του έργου  

Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε πανελλαδική κλίμακα και στο  

σύνολο των προσφερόμενων αξόνων,  ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει  

να διαθέτει ικανό αριθμό μεταφορικών μέσων, τον οποίο καλείται να 

γνωστοποιήσει  με  Δήλωσή του.  

Συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  

τουλάχιστον:  

 Τριακόσια (300) τετράτροχα  (φορτηγά, βαν (van) και  επιβατικά 

αυτοκίνητα για την παραλαβή και τη διακίνηση των εντύπων).   

 Εξακόσια πενήντα (650) δ ίκυκλα  τα οποία χρησιμοποιούν οι  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[51] 
 

μεταφορείς και οι  διανομείς.  

 

iv. Γνώση και  εμπειρία του Υποψηφίου Αναδόχου  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση 

ενώσεως/κοινοπραξίας) ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική 

ικανότητα και εμπειρία, σε Έργα αντίστοιχου μεγέθους και  

πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Η εμπειρία είναι απαραίτητη 

λόγω του μεγάλου όγκου των διακινούμενων εντύπων, τα οποία πρέπει  

να παραδίδονται  στους προβλεπόμενους χρόνους στο σύνολο της  

Ελληνικής Επικράτειας.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει  την ανωτέρω ελάχιστη 

τεχνική προϋπόθεση, καταθέτοντας Κατάλογο Έργων των τελευταίων 

τριών (3) ετών  με τις παρακάτω πληροφορίες ανά έργο:   

  τα στοιχεία του πελάτη,  

  όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,   

  συμβατικό χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

  το συμβατικό κόστος της παροχής υπηρεσιών  

  την παρούσα φάση 

  συνοπτική περιγραφή της συνεισφοράς στο έργο 

  το ποσοστό τυχόν συμμετοχής του Υποψηφίου Αναδόχου στον 

προϋπολογισμό του έργου 

  βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας  

Αρχής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τη Δημόσια 

Αρχή ή Δήλωση Πελάτη-Ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο 

Εκπρόσωπό του.  

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αναλυτική περιγραφή 

του αντικειμένου μίας κατ’ ελάχιστον  εκ των αναφερομένων στον 
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ανωτέρω κατάλογο συμβάσεων, η οποία σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας αρκεί να αφορά σε ένα τουλάχιστον εκ των 

μελών τους.  

 

v. Ομάδα Έργου  

Για την εκτέλεση του Έργου απαιτείται να διατεθεί τουλάχιστον 

πενταμελή Ομάδα Έργου από υπαλλήλους του Αναδόχου, εκ των οποίων  

θα ορισθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική 

εμπειρία σε Διαχείριση Έργων ταχυδρομικών υπηρεσιών μεγάλης  

κλίμακας και με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο).  Η  

Ομάδα Έργου θα παρακολουθεί την υλοποίηση  του έργου παροχής  

υπηρεσιών διακίνησης των εκ του νόμου δικαιούμενων ειδικού 

(μειωμένου) τιμολογίου εφημερίδων και περιοδικών, θα ενημερώνεται  

και θα απαντά σε τυχόν παράπονα Χρηστών,  θα συνεργάζεται με αυτούς  

καθώς και με την Αναθέτουσα Αρχή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, 

θα ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για θέματα που αφορούν τη  

διακίνηση των εντύπων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον  

παρακάτω πίνακα σύνθεσης Ομάδας Έργου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α Ονοματεπώνυμο   

μέλους της  Ομάδας  

Έργου 

Θέση στην  

Ομάδα Έργου 

Καθήκοντα  

 

1     

2     

3     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4     

5     

α/α Ονοματεπώνυ- 

μο Εργολάβου 

Ονοματε-  

πώνυμο   

μέλους της   

Ομάδας  

Έργου 

Θέση  

στην  

Ομάδα 

Έργου 

Καθήκοντα  

 

1      

2      

3      

4      

5      
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
 α/α Ονοματεπώ-

νυμο 

Εξωτερικού  

Συνεργάτη 

Ονοματε-  

πώνυμο 

μέλους της  

Ομάδας  

Έργου 

Θέση στην  

Ομάδα  

Έργου 

Καθήκοντα  

 

1      

2      

3      

4      

 

                            Επίσης,  ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει βιογραφικά 

σημειώματα σε τυποποιημένη μορφή για τα μέλη της Ομάδας Έργου,  

στα οποία να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση και η 

εμπειρία τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Κ’ .  

 

vi. Τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας 

Λόγω της σπουδαιότητας και πανελλαδικής εμβέλειας του έργου και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η  δυνατότητα των προσφερόντων να 

ανταποκρίνονται σε ποιοτικά standards οργάνωσης και εκτέλεσης 

υπηρεσιών όπως απαιτεί η  διακίνηση εντύπων εντός των 

προβλεπομένων χρόνων, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας,  απαιτείται η  υποβολή πιστοποιητικών που 

εκδίδονται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,  

και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ  μέρους του Αναδόχου 
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συγκεκριμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας.   

 

Αναγνωρίζεται  σύστημα διαχείρισης ποιότητας παρεχόμενο από 

ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα της  ημεδαπής βάσει ευρωπαϊκού 

προτύπου EN 9001:(2008)  σε υπηρεσίες της καθολικής ταχυδρομικής 

υπηρεσίας,  από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη καθώς 

και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα ή συμπληρωματικά μέτρα 

εξασφάλισης της ποιότητας τα οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

προσκομίσει.  

         

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ένωση, θα πρέπει κάθε 

μέλος  που συμμετέχει σε αυτήν να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά.  

  

vii.  Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβιών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

παρακαλείται να καταθέσει  αναλυτικά συμπληρωμένο τον κάτωθι 

πίνακα: 

 
 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

Ποσοστό του 

Έργου που θα 

ανατεθεί στον 

Υπεργολάβο 

Περιγραφή του 

Έργου που θα 

ανατεθεί στον 

Υπεργολάβο 
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viii . Xρηματοοικονομική επάρκεια και τεκμηρίωσή της:  

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  (αθροιστικά σε περίπτωση 

ενώσεως/κοινοπραξίας)  πρέπει να διαθέτει την ελάχιστη 

χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει  τη  δυνατότητα να 

υλοποιήσει το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι  έχει:    

 Συνολικό κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι  

συναφής με το αντικείμενο της ανάθεσης της παρούσας 

Προκήρυξης για τις  τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές  χρήσεις 

μεγαλύτερο από το 120% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 

Έργου,  χωρίς ΦΠΑ.   

 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  δραστηριοποιείται  για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 

τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος  από το 100% 

του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

Προκειμένου να αποδείξει  τα ανωτέρω, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλλει :  

1.  Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών  των τριών (3)  τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων σε  περίπτωση που υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η  δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος  ο Υποψήφιος Ανάδοχος).   

Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας,  η συγκεκριμένη 

υποχρέωση αφορά ξεχωριστά όλα τα μέλη.  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,   

του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) 

τελευταία χρόνια,  σε περίπτωση που δεν υποχρεούται  στην έκδοση 

Ισολογισμών.  
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3.  Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου , κατάθεση 

προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 

εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψήφιου 

Ανάδοχου.  

 

ix.  Πιστοληπτική ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Βεβαίωση Τραπέζης  

για την πιστοληπτική ικανότητά του.  

 

Α.2.4. Διευκρινίσεις σχετικά με τις  Ελάχιστες Προϋποθέσεις  

Συμμετοχής:  

1.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει ηλεκτρονικά (μέσω του 

Συστήματος) από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων, τα 

οποία αυτός υποχρεούται να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού 

ηλεκτρονικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη  λήψη του 

σχετικού αιτήματος και  κατά περίπτωση εγγράφως εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

2.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται  να υποβάλλει μαζί  με  τα ανωτέρω 

ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης 

που θεωρεί  ότι  τεκμηριώνει την συμμετοχή του στο διαγωνισμό μόνο 

κατά την υποβολή της πρότασης και  όχι εκ  των υστέρων.  

3.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος  αποτελεί Ένωση ή 

Κοινοπραξία:  

 τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης 

πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για 

κάθε μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας  ή συγκεντρωτικά για την 

Ένωση /Κοινοπραξία 

 οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να 

καλύπτονται  αθροιστικά σύμφωνα με την αρχή της ίσης 
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μεταχείρισης και  μη διάκρισης των διαγωνιζομένων.  

4.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται  σε γλώσσα άλλη από την 

ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  

5.  Η μη συμμόρφωση προς τις  αναγκαίες ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής και  τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της  

Προσφοράς.  

 

 

 Α.2.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλει:  

1.  Υπεύθυνη δήλωση   του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.  1599/1986  του 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας/κοινοπραξίας-ένωσης ή του 

πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη, όπως και των 

εκπροσώπων όλων των φυσικών ή  νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν στην Κοινοπραξία-Ένωση, στην οποία ο Υποψήφιος θα 

δηλώνει :  

  Ότι η  προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους  της παρούσας 

Προκήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση 

  Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης  

2.  Πέραν των ανωτέρω, κάθε Υποψήφιος για τη  νόμιμη συμμετοχή του 

στο Διαγωνισμό, οφείλει να υποβάλει , με ποινή αποκλεισμού,   

Υπεύθυνη Δήλωση  της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.  

1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι  ο 

Υποψήφιος, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει την  

Υπηρεσία  που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης , σύμφωνα με  

τις  τεχνικές απαιτήσεις της Προκήρυξης , όπως αυτές περιγράφονται  

στο Παράρτημα Ζ’  της παρούσας.  
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  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, οι  

προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο υπεύθυνες δηλώσεις  

υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  

 

Α.2.6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

  Σε περίπτωση εγκατάστασης ελληνικών φυσικών προσώπων στην  

αλλοδαπή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία τα φυσικά πρόσωπα είναι  

εγκατεστημένα.  

 

  Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση 

εννοείται Υ.Δ.  του Ν.1599/1986 σε συνδυασμό με τις  εκάστοτε  

ισχύουσες Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα 

την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την 

αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ.  του Ν.1599/1986, ως άνω, 

είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής  ή συμβολαιογράφου ή του 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της  

επιχείρησης.  Την Υπεύθυνη αυτή δήλωση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος  

υποβάλλει  ψηφιακά.  

 

Ειδικότερα:  

  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 
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του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,  

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας  

εγκατάστασης του Υποψήφιου. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις  πιο  

πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον προσήκοντα φάκελο του  

Υποψήφιου Αναδόχου. Την Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση  

ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει  ψηφιακά.   

 

  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών  

επιφέρει τον αποκλεισμό του Αναδόχου από το διαγωνισμό 

 

  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε  ξένη γλώσσα πρέπει να 

υποβάλλονται συνοδευόμενα από την επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική.  

 

  Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει,  

με ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται  με  την ημερομηνία υποβολής της  

προσφοράς.  

  Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να ελέγχει αν συμμετέχουν στον  

διαγωνισμό εξωχώριες Εταιρείες σύμφωνα με την αριθμ.  

1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β΄/16.11.2005) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών 

στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί 

νομίμως υποβληθέντων στοιχείων δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται,  

ως απαράδεκτη,  κάθε διευκρίνιση ή  τροποποίηση.  

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια 

Επιτροπή, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία  
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που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι  

υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται  αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή 

σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν δοθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  

από την παρούσα, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

Α.2.7.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

i.  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 

συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι  6.000.000,00  

€Χ2%=120.000,00€) και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, σε  

συνδυασμό με τις  διατάξεις της παρ.  1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ 

Π1/2390/16.10.2013.  

ii.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής  

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την προσκομίσει  

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις  

τρεις (3)  εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.  

ii i.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να διαπιστώνει την εγκυρότητα των  

κατατεθειμένων στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών.  

iv.  Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα  

ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να 

προέρχονται και από τραπεζικό ή  πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί  

νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή  

χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις  Δημόσιες 

συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.  
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v.  Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε  

κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται  

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

vi.  Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες  

σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι΄.  

v ii.  Προσφορές χωρίς την ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς 

την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται  

ως απαράδεκτες και  δεν λαμβάνονται υπόψη.  

vii i.  Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και κατόπιν 

υποβολής σχετικού αιτήματος ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.   

ix.  Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς Υποψηφίου Αναδόχου η  

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται εφόσον δεν έχει ασκηθεί  ένδικο 

μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή  

παραίτησης από αυτά.  

x.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί με την 

κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.  

xi.  Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η εγγύηση συμμετοχής  

υποβάλλεται  μια φορά και ρητά περιλαμβάνει τον όρο ότι  αυτή καλύπτει  

τις  υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.  

xii.  Τυχόν ελλείψεις της εγγυητικής συμμετοχής πέραν των αναγκαίων 

στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας  

πέντε (5)  ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση του υποψήφιου. 

xii i.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1)  

τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

Προκήρυξη (ήτοι 395 ημέρες).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΆΡΘΡΟ Β.1.   ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Β.1.1  ΤΥΠΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.  Σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΥΑ 

Π1/2390/16.10.2013, οι  Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την 

Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της αναγραφόμενης στην 

Προκήρυξη, προθεσμίας.  

2.  Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής :  

o Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ,  

o Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

3.  Για την εντός τριών (3) εργασίμων ημερών προσκόμιση των 

πρωτοτύπων εγγράφων, όπου αυτό απαιτείται , ο κλειστός και  

σφραγισμένος φάκελος θα απευθύνεται  Προς: τη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την ένδειξη:  

«Να ανοιχθεί μόνο από την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών 

Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε.» σχετικά με το 

Διαγωνισμό:  

««ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  

ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

4.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα απευθύνονται προς τη: «ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

5.  Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων.  

6.  Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου.  

7.  Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει 

με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της  

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

8.  Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών,  με την προσφορά πρέπει να 

υποβάλλονται η πλήρης επωνυμία και  η διεύθυνση, καθώς και ο 

αριθμός τηλεφώνου και φαξ  όλων των μελών τους.  

9.  Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά ή που υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην 

Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών όπως 

τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του Συστήματος.  

10.  Σημειώνεται ότι  εκάστη προσφορά θα αφορά στο σύνολο των 

ζητουμένων υπηρεσιών. Προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου  

έργου και κάθε αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά 

απορρίπτονται.  

11.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος συντάσσει την τεχνική και οικονομική του 

προσφορά  συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του Συστήματος.  

12.  Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο. Σε  περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και  

του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το 

τελευταίο.  

13.  Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς.  
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14.  Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Υποψήφιου 

Αναδόχου στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf  και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

15.  Σε περίπτωση ελλιπούς υποβολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικώς 

ή/και εντύπως, η προσφορά ακυρώνεται στο σύνολό της.   

16.  Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται  

συντομογραφίες (abbreviat ions), για τη  δήλωση τεχνικών ή άλλων 

εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει 

σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

17.  Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο,  ότι  ο Υποψήφιος  

Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών 

εκτέλεσης του Έργου και ότι  έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

18.  Αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά ή τροποποίηση της  

Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά ή με  εναλλακτική προσφορά είναι  

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

19.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής  

των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της  

Προκήρυξης 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 η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

20.  Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές  

διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, οι  

Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα διευκρινιστικά στοιχεία 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σχετική λήψη ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης  της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

21.  Οι απαντήσεις σε όλες τις  απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι  

σαφείς.  Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη 

υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κλπ.  

22.  Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή  

τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Προκήρυξης  

απορρίπτονται.  

23.  Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση 

του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α (1) του Π.Δ.  118/2007 κατά της  

Προκήρυξης του Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, 

θεωρείται ότι  αποδέχονται πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους τους  

όρους της Προκήρυξης.  

24.  Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου της  

τεχνικής προσφοράς που θα διαπιστωθεί μετά την αποσφράγιση των 

προσφορών θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου εκείνου 

του οποίου το ή τα δικαιολογητικά δεν έχουν κατατεθεί εγκαίρως και  

προσηκόντως.  

 

Β.1.2.    ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για ένα (1) έτος,  

ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε  (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 

ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω αναφερόμενης,  θα 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  
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2.  Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, η  

Προσφορά κηρύσσεται στο σύνολό της ως απαράδεκτη και ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

3.  Η Ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη  λήξη της,  κατά ανώτερο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την Προκήρυξη, ήτοι τριακόσιες  

εξήντα πέντε (365) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 13 του 

Π.Δ.  118/2007.  

4.  Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους Υποψήφιους, δέκα (10) ημέρες 

πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν 

και τις  εγγυήσεις συμμετοχής τους,  αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις.  Όσοι από τους  Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της  

ανωτέρω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά αυτομάτως αποκλείονται  

από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.  

5.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει , κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι  η  συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους , εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.  

Η διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με  

όσους από τους Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν την προσφορά τους.  

 

Β.1.3.   Αντιπροσφορές-εναλλακτικές προσφορές  

1.  Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή 

αποκλεισμού και  απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο σύνολό τους .  
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2.  Εάν υποβληθούν τυχόν αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν 

θα ληφθούν υπόψη.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει 

τέτοιου είδους προτάσεις δεν δικαιούται  σε καμία περίπτωση να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 

αυτών.  

 

Β.1.4.   Τ ΙΜΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  ΝΟΜΙΣΜΑ 

1.  Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται , σε αντιστοιχία με  τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα Η’, σε  ευρώ. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται ηλεκτρονικά σε δύο δεκαδικά ψηφία. Στις τιμές που 

θα δηλωθούν ηλεκτρονικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο θα έχουν 

συμπεριληφθεί οι  τυχόν υπέρ Δημοσίου και  τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών, δασμοί , φόροι , αναπροσαρμογή 

τιμών, έξοδα δημοσίευσης περίληψης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο,  

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

2.  Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς: α) η τιμή 

μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. και β) δια του ηλεκτρονικού συστήματος,  με 

Φ.Π.Α. για κάθε κατηγορία και κλιμάκιο βάρους της θεσμοθετημένης με 

την Κ.Υ.Α.  αριθμ. 16682/7.9.2011 (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011) κατάταξης σε 

ειδικό τιμολόγιο διακίνησης, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός  

του ακριβούς συνολικού κόστους.  

3.  Το ποσοστό επιβάρυνσης με  Φ.Π.Α.  δηλώνεται ηλεκτρονικά από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για την προκηρυσσόμενη ταχυδρομική υπηρεσία, το 

τρέχον ποσοστό Φ.Π.Α. ισούται με 23%.  

4.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Υποψήφιος Ανάδοχος απαλλάσσεται  

από καταβολή Φ.Π.Α., τότε υποχρεούται να υποβάλει εντός του 

Συστήματος Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.  

1599/1986, όπως ισχύει , με την οποία θα δηλώνεται  βάσει ποιάς/ποιών 

διατάξεων απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α και η οποία θα φέρει ψηφιακή 

υπογραφή του εν λόγω Υποψηφίου Αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου 
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αυτού (σε περίπτωση εταιρείας) (βλ.  παρ. Α.2.2.  της παρούσας 

Προκήρυξης).  

5.  Η αμοιβή για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται στις  εκ 

του νόμου επιβαλλόμενες κρατήσεις, οι  οποίες υπολογίζονται στο 

σύνολο της προσφοράς, πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και  βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. Συγκεκριμένα, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α΄/94)  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για 

υπηρεσίες.  Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή επιβάλλεται κράτηση 

εφάπαξ ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος χωρίς ΦΠΑ (παρ. 3 άρθρ.4 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α/204)  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.2β άρθρ. 238 Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α).  

Τέλος , κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κράτηση του 

ποσού των δημοσιεύσεων της Διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε, στον Ελληνικό Τύπο (δύο 

οικονομικές εφημερίδες και μία τοπική), βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 4 παρ.3 του Ν. 3548/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρ.  

46 του Ν. 3801/2009 και  ισχύει.  

6. Εάν στο διαγωνισμό οι  προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 

θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

π.δ.  60/2007, άρθρο 52 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και  σύμφωνα 

με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις  οποίες  

τυχόν κρίνει σκόπιμες.  Οι διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν 

ιδίως: 

 Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις  εξαιρετικά ευνοϊκές  

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση παροχής  

υπηρεσιών.  
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 Την πρωτοτυπία της παροχής που προτείνει ο προσφέρων.  

 Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν.  

 Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.  

7.  Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με  

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως  απαράδεκτη.  

8.  Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται  σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Προσφοράς.  

9.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερόμενων τιμών, οι  δε Υποψήφιοι  Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα 

παρέχουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Γ.1.  Δ ΙΕΝΕΡΓΕ ΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα 12:00 μ.μ.  και συγκερκιμένα στις 31/05/2016 ,  

ημέρα Τρίτη, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής  

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και  διαδικασιών.  

2.  Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 

μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική 

αποσφράγιση, οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

3.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των (υπο) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του 

Διαγωνισμού των Υποψηφίων που έχουν υποβάλλει ελλιπή 

δικαιολογητικά ή των οποίων τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης και συντάσσει προς  

τούτο σχετικό Πρακτικό περί  αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των 

Προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω Πρακτικό διαβιβάζεται για 

έγκριση στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  Οι Υποψήφιοι  

Ανάδοχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και η σχετική απόφαση τους  

κοινοποιείται.  

4.  Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
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αυτούς των οποίων οι προσφορές («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά») κρίθηκαν αποδεκτές.  

5.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις  Οικονομικές Προσφορές και αφού 

λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη  

συμφωνία των Προσφορών με τους όρους της Προκήρυξης, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και την  πληρότητα των 

κατατεθειμένων δικαιολογητικών συντάσσει προς τούτο Πρακτικό το 

οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των προσφορών των 

Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω Πρακτικό διαβιβάζεται 

για έγκριση στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  Οι Υποψήφιοι 

Ανάδοχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και η σχετική απόφαση τους  

κοινοποιείται.  

6.  Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι  προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του συνόλου των προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.   

  

Γ.2.   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Αντιπροσφορές, κάθε είδους τμηματικές προσφορές ή εναλλακτικές  

προσφορές  δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως 

απαράδεκτες.   

 

  Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και δεν  

αξιολογείται σε  καθεμία ή  περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:  

1.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής των Προσφορών.  
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2.  Προσφορά που παρουσιάζει έλλειψη δικαιολογητικών ή μετάφρασης  

δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης  

στην αλλοδαπή. 

3.  Προσφορά με έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασης 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση 

εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

4.  Προσφορά που η  προσφερόμενη εγγύηση είναι  μικρότερης χρονικής 

διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη (τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Υποψηφίου, 

βάσει παρ. 1 του άρθρου Β.1.2.  της παρούσας προκήρυξης, ήτοι 395 

ημέρες ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής) και δεν καλύπτει το 

σύνολο της προσφερόμενης λύσης.  

5.  Προσφορά που παρουσιάζει έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης 

Δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, για τις  

περιπτώσεις δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρ. Α.2.2.    

6.  Μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από την 

Προκήρυξη ηλεκτρονικά και εγγράφως κατά περίπτωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390 καθώς επίσης και μη παροχή διευκρινίσεων 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που 

προβλέπονται από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος της  

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

7.  Χρόνος  ισχύος  Προσφοράς μικρότερος  από το ζητούμενο.  

8.  Προσφορά της οποίας το ανά μονάδα κόστος δεν ακολουθεί την 

κατάταξη της αριθμ. 16682/7.9.2011 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011) και  

του Παραρτήματος Η΄ της Προκήρυξης.  

9.  Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και  

αντιφατική.  

10.  Προσφορά η οποία εμφανίζει  οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου 

κόστους σε άλλο μέρος πλην του ορισμένου (υπο)φακέλου της 

Οικονομικής Προσφοράς.  
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11.  Προσφορά η οποία παρουσιάζει οποιοδήποτε στοιχείο υποβολής  

δικαιολογητικών ή τεχνικής προσφοράς σε οποιοδήποτε άλλο μέρος πλην 

του ορισμένου (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 

12.  Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από 

την Προκήρυξη.  

13.  Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και  τις  τεχνικές  

απαιτήσεις της Προκήρυξης.  

14.  Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή.  

15.  Προσφορά που δεν δίνει  τιμή σε ευρώ ή δίνει  τιμή σε συνάλλαγμα ή με  

ρήτρα συναλλάγματος.  

16.  Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

του Έργου.  

17.  Μη εμπρόθεσμη ή /και προσήκουσα προσκόμιση διευκρινήσεων επί  

σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

18.  Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι  αποκλειστικές,  

εφόσον στην Προκήρυξη προβλέπονται κ ι  άλλοι λόγοι για τους οποίους  

μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.  

 

Γ.3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού  

και της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός, να υποβάλλει το αργότερο εντός είκοσι (20)  

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

ηλεκτρονικής ειδοποίησης, το φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

(Βλ.  Παράρτημα Ε΄)  προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού.  
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2.  Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη σήμανση «Δικαιολογητικά  

Κατακύρωσης» στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού,  

μέσω της διαδικτυκής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ.  

3.  Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή κατά 

περίπτωση και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

τους , όπως ορίζει  η παρ.  1.2.1 του άρθρ.  11 της Υ.Α.  

Π1/2390/16.10.2013.  

4.  Η ημερομηνία, και η ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 

φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ορίζεται σε δύο (2)  

εργάσιμες ημέρες μετά και από την προσκόμιση των δικαιολογητικών  

σε έντυπη μορφή και θα γνωστοποιηθεί,  με σχετική ανακοίνωση της  

Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να έχουν  

πρόσβαση στη διαδικασία αποσφράγισης.  

5.  Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω των  

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της Αναθέτουσας  

Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  Αμέσως μετά την  

ανωτέρω αποσφράγιση, οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που  

δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

αποσφραγισθέντος φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

6.  Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει  

να καταθέσουν τα παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει  

στην ένωση.  

7.  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  
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Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση , με  

Υπεύθυνη Δήλωση  του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή  

διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού  

οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι  στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα αιτούμενα 

έγγραφα και ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στη ν 

αντίστοιχη κατάσταση.  

8.  Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα του Υποψήφιου Αναδόχου  

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή την 

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNet κατά την  

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του Υποψήφιου 

Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζεται μη  

ενήμερος φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσμίας  

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής  

ειδοποίησής του Υποψήφιου Αναδόχου για την υποβολή του φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης,  να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με  

άλλο προσήκοντα τρόπο να καταθέσει φορολογική ενημερότητα σε  

έντυπη μορφή εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας των είκοσι  

(20) ημερών, όπως αυτή ορίζεται με τις  διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρ. 6 του Π.Δ.  118/2007, από την οποία να προκύπτει ότι  είναι  

φορολογικά ενήμερος.   

9.  Δηλώσεις, στοιχεία και δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται  

από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και  

προσκομίζονται κατά περίπτωση  (παρ. 1.2.1 άρθρ. 11 ΥΑ Π1/2390)  

εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

τους.  Οι δηλώσεις που υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν χρήζουν σχετικής  

θεώρησης.    

10.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει  ηλεκτρονικά και να  

προσκομίσει εγγράφως, εντός των εκ του νόμου οριζομένων 
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προθεσμιών, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά,  

δηλώσεις και έγγραφα.   

11.  Μετά από σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή όλων των προβλεπομένων 

προϋποθέσεων στο πρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου,  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου 

που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) αντίτυπα.  

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις αυτές ή/και σε  

περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 

ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή  ένα ή  περισσότερα από τα  

ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον Υποψήφιο που  

υπέβαλε τη  δεύτερη κατά σειρά συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, ζητώντας να υποβάλει και να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, κ.ο.κ.  Εάν κανένας από τους κληθέντες Υποψήφιους  

Αναδόχους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει,  

σύμφωνα με  τους όρους και τις  προϋποθέσεις του νόμου, ένα ή  

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο 

διαγωνισμός υποχρεωτικά ματαιώνεται.   

12.  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 Προκήρυξη,  

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του ν.  

4281/2014, σε συνδυασμό με τις  διατάξεις  του άρθρου 20 του Π.Δ  

118/07.  

13.  Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του  

Υποψηφίου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει  

ότι  δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των  

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων (ελάχιστες προϋποθέσεις  
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συμμετοχής), που καθορίζονται στην παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο  

8α του π.δ.  118/2007.   

14.  Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά, όπου ενημερώνονται όλοι οι  

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν έννομο συμφέρον. Η  

απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανακήρυξης του Υποψήφιου ως  

Αναδόχου κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο από τα αρμόδια  

πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής και  

εγγράφως από τη Δ/νση Οικονομικών και  Διοικητικών Υπηρεσιών της  

Αναθέτουσας Αρχής και αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιήσει  

στην εν λόγω Δ/νση το τελικό πρακτικό, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο του Διαγωνισμού (δικαιολογητικά,  επιστολές κλπ) που  

πιθανώς έχει στη διάθεσή της.  

15.  Η απόφαση κατακύρωσης περιλαμβάνει  τα στοιχεία της παρ.2 του  

άρθρ. 35 του Π.Δ.60/2007 και αναφέρει τις  προθεσμίες αναστολής  

σύναψης της Σύμβασης όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρ. 5  

του Ν. 3886/2010.  

16.  Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε Κοινοπραξία ή Ένωση, που  

υπέβαλε κοινή Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς  

ευθύνεται εις ολόκληρο.  

17.  Η επιλεγείσα Κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή εάν της ανατεθεί η  Σύμβαση 

εάν τούτο κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αναγκαίο για την ορθή 

εκτέλεση αυτής, η δε Ένωση δύναται να υποχρεωθεί να συστήσει  

Κοινοπραξία για τον ίδιο λόγο.  

18.  Σημειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού αυτού υπόκειται σε  

έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.  

3060/2002, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

(προσυμβατικός έλεγχος). Εφόσον ο έλεγχος νομιμότητας από το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός, θα ακολουθήσει η υπογραφή  

της Σύμβασης.  

 

Γ.4.   ΜΑΤΑΙΩΣΗ –  ΕΠΑΝ ΑΛΗΨΗ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον 

παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση της, με  

ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της , στις  ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

i.  Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον από 

την παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσματικός ανταγωνισμός  

είτε επηρεάζεται το αποτέλεσμα της.  

ii.  Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής  

προσφοράς ή  απόρριψης όλων των προσφορών.  

ii i.  Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη  

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει  πλέον την Αναθέτουσα Αρχή.  

iv.  Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της  

σύμβασης.  

v.  Αν η  προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

Στην περίπτωση αυτή, οι  Υποψήφιοι  Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

 

Γ.5.    Δ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ,  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   

1.  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από παραβίαση της νομοθεσίας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική 

προστασία για την επανόρθωση της εικαζόμενης παράβασης ή για την 

αποτροπή περαιτέρω ζημίας , ακύρωση της παράνομης πράξης της 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[80] 
 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση 

αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173)  

«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων -  

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με  την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.  της 

21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) , όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει.   

 

2.  Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και  

της νομιμότητας της διενέργειάς του,  έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις  

σχετικές διατάξεις του Π.Δ.  118/2007 και του Ν. 3886/2010 (Α΄ 173),  

όπως ισχύουν.  

3.  Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή 

ενστάσεων-προσφυγών της Αναθέτουσας Αρχής , σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.  3886/2010 και το άρθρο 15 

του Π.Δ.  118/2007.   

4.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 15 του Π.Δ.  118/2007 απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την 

ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου.  

5.  Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, σύμφωνα με  το άρθρο 7 της  

παρούσας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί  να είναι μικρότερο των 1.000 

€ και  μεγαλύτερο των 5.000 €.  

6.  Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και  

της νομιμότητας της διενέργειάς του,  έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της  
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Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις  

σχετικές διατάξεις του άρθρ.4 του  Ν. 3886/2010 (Α΄ 173).  

7.  Για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ισχύουν οι εκ του νόμου 

οριζόμενες προθεσμίες.  Η Αναθέτουσα Αρχή, αποφαίνεται 

δικαιολογημένα επί της προδικαστικής προσφυγής , μετά από εξέταση 

αυτής από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων-προσφυγών της  

Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την 

άσκησή της.  Αν παρέλθει άπρακτη η  εν λόγω προθεσμία,  τεκμαίρεται η  

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

8.  Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο 

εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη 

της προδικαστικής προσφυγής.  

9.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 12 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013,  ο 

οικονομικός φορέας υποβάλλει τις  ενστάσεις/προσφυγές ηλεκτρονικά 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περ. 

β της απρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν. 4155/2013 συμπληρώνοντας την ειδική 

φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

10.  Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, 

ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε  

περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο,  ως ημερομηνία αποστολής  

λογίζεται η  ημερομηνία που φέρει η  σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

11.  Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης-προσφυγής  

είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.  Σε περίπτωση 

διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης/προσφυγής, όπως αυτό 

έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης /προσφυγής όπως έχει  

προσκομισθεί εγγράφως, ως ημερομηνία άσκησης του ένδικου μέσου 

ορίζεται η ημερομηνία αποστολής.  
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12.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 5 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, τα 

παράβολα κατατίθενται και δεσμεύονται ηλεκτρονικά μέσω της 

εφαρμογής e-παράβολο του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNet και  

μπορούν εναλλακτικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf προσκομιζόμενα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3)  

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο).  

13.  Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών ακολουθεί η  

αξιολόγησή τους από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

εφαρμοζομένων όλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.     

14.  Κατά τα λοιπά, ως προς τη  διοικητική και δικαστική προστασία στο 

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» και της  

σύμβασης που θα υπογραφεί, εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Π.Δ.  

118/2007 και του Ν.3886/2010 καθώς και εν γένει οι  διατάξεις της  

οικείας νομοθεσίας.  

 

Γ.6.    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑ ΦΑ  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο  

Σύστημα με τον τρόπο και  στο χρόνο που ορί ζεται από την κείμενη 

νομοθεσία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ. 5 του Ν.  

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ 1317/Β/23.4.2012) και αυτών της περ. β  

παρ. 2 άρθρ. 6 Ν.  4155/2013.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δ.1   Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά .  Για την επιλογή της συμφερότερης  

Προσφοράς, η  αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω:  

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες  

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.  

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο της  αξιολόγησης 

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης  

Προσφοράς με  βάση τον ακόλουθο τύπο :    

          Συγκριτική Τιμή Προσφοράς i(Ki)  

Λ i  =  ______________________________ 

                Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Bi)  

όπου: 

Ki=  η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ της Προσφοράς i   

Bi=  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i    

Λ i =  o λόγος του συγκριτικού κόστους της προσφοράς i προς  τη  

βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης της  προσφοράς i.  Στρογγυλοποιείται  

στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

1.  Επικρατέστερη είναι η  προσφορά με το μικρότερο Λ.  

2.  Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.  Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται  

ισοδύναμες.  Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές 

κατατάσσονται  κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.  
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4.  Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η  αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την 

απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, τα οποία κοινοποιεί  στη Δ/νση Οικονομικών και  

Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών. 

 

Δ.2  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.  Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα 

“Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα 

κριτηρίων. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με  

βάση τους 100 βαθμούς  και έως τους 110 βαθμούς.  

2.  Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 για τις  περιπτώσεις 

που καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις,  

αυξάνεται δε έως 110 για τις  περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι  

τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις.   

3.  Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 

Δ.3.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων θα γίνει  

με βάση τα κριτήρια του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και τους  

αντίστοιχους  συντελεστές βαρύτητας ως ακολούθως:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

A/Α 
   ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

1 

Οργάνωση  

σχήματος  

διοίκησης ,   

διαχείρισης  

και παροχής  

απολογιστικών  

στοιχείων του  

Έργου   

  

40% 

-Τρόπος 

οργάνωσης του 

σχήματος 

διοίκησης και  

υλοποίησης του 

Έργου (15%)  

- Κατανομή 

αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των μελών 

της Ομάδας Έργου 

(5%)  

-Τρόπος 

παρακολούθησης, 

διαχείρισης και  

επίλυσης 

προβλημάτων 

Έργου (15%)  

-Απολογιστικά 

στοιχεία του 

Έργου(5%)  

ΜΕΛΕΤΗ 

A/Α 
   ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[86] 
 

     

2  

Οργάνωση τρόπου  

υλοποίησης του  

έργου και  

τήρηση χρόνων  

παράδοσης των  

εντύπων  

60% 

-Σχήμα 

διάρθρωσης όλων 

των σταδίων 

υλοποίησης του 

Έργου (30%)  

-Αναλυτική 

καταγραφή και 

παρουσίαση των 

λόγων τήρησης 

χρόνων 

παράδοσης των 

εντύπων (30%)  

ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   

 

 

Δ.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.  Στοιχείο  Απόδειξης Κριτηρίου 1.   

  Μελέτη που θα κατατεθεί, σύμφωνα με  τις  διατάξεις της παρ. 1.2.1 

του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, στην οποία ο Υποψήφιος  

Ανάδοχος υποχρεούται:   

α) Να εκθέσει αναλυτικά και συστηματικά τον τρόπο οργάνωσης του 

σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του έργου στο οποίο συμμετέχει η  

Ομάδα Έργου, ο Υπεύθυνος Έργου, λοιπά στελέχη του Αναδόχου, τυχόν 

εξωτερικοί  συνεργάτες καθώς και το σύνολο του προσωπικού του.  

β) Να κατανείμει αρμοδιότητες μεταξύ των στελεχών της Ομάδας  

Έργου ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διεκπεραίωση των  

διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης του Έργου, καταγραφής,  

αξιολόγησης, ανατροφοδότησης, απόκρισης και έκδοσης  
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απολογιστικών στοιχείων σχετικά με  την παροχή της ταχυδρομικής  

υπηρεσίας που προβλέπεται από το παρόν έργο.  

 γ) Να εκθέσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει ώστε μέσω της 

Ομάδας Έργου, να καταγράφει, παρακολουθεί , συνεργεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή, τους ιδιοκτήτες των εντύπων  τους παραλήπτες των 

εντύπων ή άλλους τρίτους και να επιλύει για την καλύτερη δυνατή  

παρακολούθηση και  παρουσίαση του έργου των υπηρεσιών που  

παρέχει :  

i.  Τα  προβλήματα, καταγγελίες και παράπονα ως προς την παροχή 

των υπηρεσιών διακίνησης Τύπου τόσο εκ μέρους της  

Αναθέτουσας  Αρχής όσο και  των ιδιοκτητών εντύπων καθώς και  

των παραληπτών αυτών. 

ii.  Τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την 

υλοποίηση του συνολικού Έργου.  

ii i.  Τον τρόπο με τον οποίο θα συντάσσει  και θα παραδίδει στην 

Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε  απολογιστικά στοιχεία και  

αναφορές του ζητηθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στοιχείων χρέωσης που θα 

συνοδεύει την έκδοση του κατά μήνα τιμολογίου, και τα οποία 

μπορεί να αφορούν:  

- Τον ειδικό ή συνολικό αριθμό των εντύπων που παρέδωσε 

και παρέλαβε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκτέλεσης 

του Έργου  

- 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 εντύπων 

- Τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από  

τους ιδιοκτήτες των εντύπων ή τους παραλήπτες και των 

ενεργειών στις οποίες προέβη ο Ανάδοχος. 
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- Την τυχόν τροποποίηση του Χάρτη Υποχρεώσεων του 

Αναδόχου προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ)  

iv.  Κάθε άλλο στοιχείο ή  αναφορά που ο υποψήφιος κρίνει ότι  είναι  

απαραίτητο να παρέχει για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση 

και αποτίμηση του έργου του.  

 δ) Στο πλαίσιο αυτό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει ,  

πέρα από την ηλεκτρονική αναφορά των στοιχείων χρέωσης που θα 

συνοδεύει την κατά μήνα έκδοση τιμολογίου (βλ.  Παράρτημα ΣΤ’) ,  το 

είδος των αναφορών (reports)  διακίνησης εντύπων που δύναται να  

παρέχει (π.χ.  κόστος διακίνησης ανά διοικητική περιφέρεια  

παραλαβής εντύπων), καθώς και την τυχόν χρήση τυποποιημένων 

πινάκων και εργαλείων που διευκολύνουν την ηλεκτρονική καταγραφή 

και επεξεργασία.  

  

 

2.  Στοιχείο  Απόδειξης Κριτηρίου 2.  

  Μελέτη που θα κατατεθεί, σύμφωνα με  τις  διατάξεις της παρ. 1.2.1 

του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, στην οποία ο Υποψήφιος  

Ανάδοχος υποχρεούται :  α) να εκθέσει αναλυτικά και  συστηματικά  το 

σχήμα οργάνωσης και υλοποίησης συνολικά του έργου, ήτοι τον τρόπο 

διάρθρωσης όλων των σταδίων της προς παροχή ταχυδρομικής  

υπηρεσίας, από την παραλαβή των εντύπων έως την παράδοσή τους σε  

όλη την Ελληνική Επικράτεια, β)  να εκθέσει τους λόγους για τους  

οποίους θα είναι  σε θέση να τηρεί  αυστηρά το χρονοδιάγραμμα 

παράδοσης των εντύπων του Παραρτήματος Ζ’.   

  Για τους λόγους αυτούς, ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να 

παρουσιάσει στη μελέτη του, εκτός των άλλων, την στελέχωση του 

προσωπικού του ανά κατάστημα ή υποκατάστημα ή σημείο πρόσβασης  

για την παραλαβή των εντύπων και την κατανομή των εργασιών στις  

επί μέρους εργασίες της ταχυδρομικής υπηρεσίας (υπάλληλοι ,  

διανομείς  κ.λ.π.)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ε.1.  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης   

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού  

και της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον  

Υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται  να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός, να υποβάλλει ηλεκτρονικά,  εντός το αργότερο είκοσι (20)  

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής  

ειδοποίησης, το φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προκειμένου 

αυτά να ελεγχθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη  

τις μνημονευόμενες διατάξεις, τις  επεξηγήσεις και οδηγίες του 

Παραρτήματος  Γ΄:   

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

1.  

Απόσπασμα ποιν ικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω  ειδοποίησης,  

από το οποίο να προκύπτει, ότι  δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα:  

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 η ς  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.  
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 /ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10η ς  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  ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας , 

της ψευδορκίας , της δωροδοκίας , και της  δόλιας χρεωκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.  1 του άρθρ. 

43 του Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007).   

Κάθε υποψήφιος ή  προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία 

διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω υπό στοιχεία (α) ,  (β) , 

(γ)  , (δ)  και (ε).  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει  καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι  συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της  

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3)  μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 

ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.    

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 
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οποιαδήποτε  σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 

(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη).   

3.  

Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η  εγγραφή τους  σε αυτό  και  το ειδικό 

επάγγελμά  τους,  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

4.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από 

το οποίο να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση 

και επίσης 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 

ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

5.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , ότι  

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες  πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και σε διαδικασία θέσης 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.  Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

7.  
Πιστοποιητικό   της αρμόδιας Αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  

ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι  εγγεγραμμένος  στα μητρώα 
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του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 

του κατά την ημέρα υποβολής της  Προσφοράς και  ότι  

εξακολουθεί να παραμένει  εγγεγραμμένος έως την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

8.  

Πιστοποιητικά  όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  

στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό του Αναδόχου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι  αυτός είναι ενήμερος ως προς  

τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

9.  

Έγγραφο  παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει  τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης εφόσον ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει  αυτόν μέσω Αντιπροσώπου.  

 

 

Β. Οι  Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή  Δικαστικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του Αναδόχου,   έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, 

από το οποίο να προκύπτει, ότι  δεν έχει καταδικαστεί  για 

αδίκημα σχετικό με  την άσκηση της  επαγγελματικής του 

δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  

της απάτης,  της  εκβίασης, της πλαστογραφίας, της  ψευδορκίας,  

της δωροδοκίας , και της  δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα 
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που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρ. 43 του Π.Δ.  60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007).   

Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου φέρει  καταδικαστικές αποφάσεις, οι  συμμετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν τις  αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις μεταφρασμένες στην ελληνική 

γλώσσα.  

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).  

3.  

Πιστοποιητικό του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ή  ισοδύναμης  

αρχής με  το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό  και  το ειδικό επάγγελμά  τους,  κατά την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς,  και αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως  άνω ειδοποίησης.  

4.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , της 

χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι  ο 

υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή  ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της  χώρας του και επίσης ότι  δεν τελεί  σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της  χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  
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5. 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , ότι  δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της  χώρας του και σε διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης ή  υπό διαδικασία άλλης ανάλογης 

κατάστασης που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

6. 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή  υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται  στο δίκαιο της χώρας του και σε  

διαδικασία θέσης υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή σε 

διαδικασία θέσης υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

7. 

Πιστοποιητικό   της αρμόδιας Αρχής ή  ισοδύναμο πιστοποιητικό 

της χώρας εγκατάστασης,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει  η εγγραφή του κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς  και ότι  εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος έως την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  

στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό του Αναδόχου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι  αυτός είναι ενήμερος ως προς  τις  
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας  Αρχής από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις  φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

10.  

Έγγραφο  παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει  τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης εφόσον ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει  αυτόν μέσω Αντιπροσώπου.  

 

Γ.    Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

 

Απόσπασμα ποιν ικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω  ειδοποίησης,  από το οποίο 

να προκύπτει,  ότι  δεν έχουν καταδικαστεί  με  αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα:  

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 η ς  Μαΐου 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  
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 /ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10η ς  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  ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  

της απάτης,  της  εκβίασης, της πλαστογραφίας, της  ψευδορκίας,  

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα 

που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρ. 43 του Π.Δ.  60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007).   

Κάθε υποψήφιος ή  προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία 

διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω υπό στοιχεία (α) , (β) ,  (γ),  

(δ) και (ε).   

Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να έχει  εκδοθεί τρείς (3)  μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού.  

Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου φέρει  καταδικαστικές αποφάσεις, οι  συμμετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν της  αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

Η  υποχρέωση αυτή αφορά  :  α) τους ομόρρυθμους εταίρους και 

διαχειριστές Ο.Ε.  και Ε.Ε. ,  β)  τους διαχειριστές Ε.Π.Ε.,  γ)  τον 

Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.,  δ)  τους νόμιμους 

εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε  

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει 
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με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ.  

τροποποίηση καταστατικού).  

3.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής,  έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν  υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, ή  ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990(Α΄101) όπως εκάστοτε ισχύει,  και επίσης ότι  δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων.  

4.  

Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι  ο Ανάδοχος είναι 

εγγεγραμμένος σε αυτό καθώς και  το ειδικό επάγγελμά του και  

από το οποίο θα προκύπτει  η  εγγραφή του κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι  εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού.  

5.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση και  

επίσης 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 

ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού. 

6.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος ότι  δεν τελεί σε 

αναγκαστική διαχείριση και  σε διαδικασία αναγκαστικής 

διαχείρισης.   

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι  (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 
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ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού.  

7.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και σε διαδικασία θέσης 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.   

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι  (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω 

ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού. 

8.  

Πιστοποιητικό   της αρμόδιας Αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  

ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι  εγγεγραμμένος  στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς  και ότι  εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος έως την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  

στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό του Αναδόχου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι  αυτός είναι ενήμερος ως προς  τις  

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

10.  
Έγγραφο  παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει  τον φάκελλο δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
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Δ.   Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα  

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή  Δικαστικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του Αναδόχου,   έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, 

από το οποίο να προκύπτει, ότι  οι  νόμιμοι εκπρόσωποι  ή 

διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με  την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας  για κάποιο από 

τα αδικήματα της  υπεξαίρεσης, της απάτης, της  εκβίασης, της 

πλαστογραφίας , της ψευδορκίας , της δωροδοκίας και  της δόλιας 

χρεωκοπίας και  για τα αδικήματα που προβλέπονται  στην παρ. 1 

του άρθρ. 43 του Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007).   

Η  υποχρέωση αυτή αφορά  :  α) τους ομόρρυθμους εταίρους και 

διαχειριστές Ο.Ε.  και Ε.Ε. ,  β)  τους διαχειριστές Ε.Π.Ε.,  γ)  τον 

Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.,  δ)  τους νόμιμους 

εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου φέρει  καταδικαστικές αποφάσεις, οι  συμμετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν τις  αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις μεταφρασμένες στην ελληνική 

γλώσσα.  

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε  

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει  με  

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ.  

τροποποίηση καταστατικού).  

3.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής,  έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος 
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Ανάδοχος δεν τελεί   υπό εκκαθάριση  ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της  χώρας του. 

4.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 

της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι  ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Οικείο 

Επιμελητήριο/Επαγγελματικό Μητρώο, καθώς και το ειδικό 

επάγγελμά του, και από το οποίο θα προκύπτει  η  εγγραφή του 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς  και ότι  εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της  επίδοσης της ως άνω 

ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση ή  

άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του και  επίσης δεν τελεί σε  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  

σε διαδικασία άλλης  ανάλογης  κατάστασης που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε  

αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της  χώρας του και σε διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης ή  σε διαδικασία άλλης ανάλογης 

κατάστασης που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού.  
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7. 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής Αρχής , από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και σε διαδικασία θέσης 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.  Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

8.  

Πιστοποιητικό   της αρμόδιας Αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  

ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι  εγγεγραμμένος  στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς  και ότι  εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος έως την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  

στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό του Αναδόχου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι  αυτός είναι ενήμερος ως προς  τις  

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας  Αρχής από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις  φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ως άνω ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

11.  

Έγγραφο  παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει  τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης  
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Ε.  Συνεταιρισμοί  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  που αφορούν  τα 

Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά κατά περίπτωση 

Διευκρίν ιση: Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  αφορά στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι  ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα 

 

ΣΤ.    Οι Ενώσεις -Κοινοπραξίες.     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε μέλος 

που συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ.2 εδ.  ε 

του Π.Δ.  118/07)  

 

 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 Απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων  που κατά παράβαση  

των Άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν  

ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

 

Ε.2.  Γενικές Διευκρινίσεις  

1.  Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα του ημεδαπού Υποψήφιου  

Αναδόχου  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η  Αναθέτουσα 

Αρχή την αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNet κατά την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής  ειδοποίησής του Υποψήφιου 

Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των Δικαιολογητικών  

Κατακύρωσης. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζεται μη ενήμερος  

φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3)  
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εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησής  

του Υποψήφιου Αναδόχου για την υποβολή του φακέλου  

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο  

προσήκοντα τρόπο να καταθέσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη 

μορφή εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, 

όπως αυτή ορίζεται με τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ.  

118/2007, από την οποία να προκύπτει ότι  είναι  φορολογικά ενήμερος.  

2.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

3.  Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν  

όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να 

αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς  

υποβολή του δικαιολογητικού.  

4.  Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, αυτή  

δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας  

Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην  

οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Στην κατά τα άνω Ένορκη 

Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι συντρέχουν ή 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Την Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει ψηφιακά και προσκομίζει  εντύπως 

εντός τριών (3) ημερών σύμφωνα με  τις  διατάξεις της ΥΑ Π1/2390.    

5.  Σε περίπτωση που 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, ενώπιον  

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι  ο  

Υποψήφιος 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 
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φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Την Ένορκη αυτή Βεβαίωση, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει ψηφιακά και προσκομίζει  εντύπως 

εντός τριών (3) ημερών σύμφωνα με  τις  διατάξεις της ΥΑ Π1/2390.   

6.  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

την παρ. 1.2.1 του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/23/90/16.10.2013.  

7.  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω 

δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του Αναδόχου από το 

διαγωνισμό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

ΣΤ.1.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΤ.1.1.    ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ –  ΕΓ ΓΥΉΣΕΙΣ 

1.  Mεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί  

Σύμβαση.  

2.  Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους Υποψηφίους Αναδόχους  

μαζί με τις  Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

3.  Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος,  

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό  

Συνέδριο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση της  

Αναθέτουσας Αρχής 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 Ι ’.  

4.  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.  Σ’ αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 

επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις  προβλεπόμενες από τις κείμενες  
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διατάξεις κυρώσεις και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που  

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  

5.  Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους  

που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την Προσφορά του  

Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών σύμφωνα με το Π.Δ.  118/07. Θα 

διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο,  δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους από την Παρούσα και θα περιλαμβάνει  

ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της  

παρούσας,  δύναται  δε να τροποποιηθεί, εφόσον τούτο προβλέπεται  

στην υπογραφείσα σύμβαση, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο  

μερών, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις  

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του π.δ.  118/2007 και πάντοτε στο 

πλαίσιο που δεν προσκρούει σε ουσιώδεις όρους της Προκήρυξης, του 

Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου και του ισχύοντος θεσμικού  

κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.  Στην περίπτωση αυτή, οι  

τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν θα αλλοιώνουν τη φύση του αντικειμένου  

του έργου (είδος,  ποσότητα, τιμή, παραδοτέα).  

6.   Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης  

και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και  έξοδά του 

την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο  

κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό  

κείμενο,  το οποίο και  κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

7.  Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει  των παραρτημάτων της εκτός  

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα 

ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και  τα παραρτήματα αυτής ή σε  

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και  

διατάξεις αυτής , θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, η  παρούσα Προκήρυξη και η Προσφορά του  

Αναδόχου (Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά), ή  
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εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 

Κανονισμού Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, 

το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της  

Προκήρυξης.  

8.  Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  επιστρέφεται  

αφού  προηγουμένως η Αναθέτουσα Αρχή ενημερωθεί δειγματοληπτικά  

ή και γραπτώς από τους ιδιοκτήτες εντύπων για τους οποίους ισχύει  

ειδικό τιμολόγιο διακίνησης αυτών στο εσωτερικό της χώρας,  για την  

πλήρη και κανονική εκτέλεση του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ αυτών και  του Αναδόχου.  

9.  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να 

προβλέπουν ότι  σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό  

υπόκειται  στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες  

επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής  

προστίμου. 

10.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά  

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.  και τον ΕΟΧ  

και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το 

δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε.  εκτός  

της Ελλάδας , θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

11.  Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι  εγγυήσεις περιλαμβάνουν και  

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

ένωσης.  

12.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ.  118/07.  

 

ΣΤ.2.  Εκτέλεση της Σύμβασης 

Η εκτέλεση της Σύμβασης (παρακολούθηση, συγκρότηση Επιτροπών 

Παραλαβής, παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων ποινικών ρητρών 

κ.λ.π.) θα εξασφαλίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και  
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Επικοινωνίας, μέσω των αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεών της.  Για τον 

σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,  

προκειμένου να διαπιστώσει την υλοποίηση  του Έργου, δύναται να 

απευθύνεται στους ιδιοκτήτες εφημερίδων και περιοδικών, τα έντυπα των  

οποίων θα διακινεί ο Ανάδοχος.  

 

 

 

ΣΤ.3.   ΠΑΡ ΑΛΑΒΗ –  Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗ ΡΩΜΗΣ  

1.  Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια 

Επιτροπή.  

2.  Για τις  ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  

στην Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα 

Προμηθειών, με το τέλος κάθε μήνα παροχής υπηρεσιών και έως την 

30η ημέρα του επομένου μήνα:  

o το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

o την ηλεκτρονική συγκεντρωτική κατάσταση χρεώσεων, η οποία θα 

ακολουθεί την κωδικοποίηση εντύπων που έχει υιοθετηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει:  

 τον τίτλο του εντύπου  

 τον τετραψήφιο κωδικό αριθμό που του έχει δοθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

 τον αριθμό κάθε τεύχους που ταχυδρομήθηκε με την χρήση του 

ειδικού τιμολογίου  

 την ημερομηνία ταχυδρόμησής του  

 τον αριθμό των φύλλων που ταχυδρομούνται ανά τεύχος  

 το βάρος ανά φύλλο 

 την κατηγορία ειδικού τιμολογίου στην οποία εμπίπτουν 

 το ποσό πίστωσης του εντύπου 
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 το ποσό πίστωσης της Αναθέτουσας Αρχής 

3.  Ένθετα που δεν εμπίπτουν αυτόνομα στο ειδικό τιμολόγιο δικαιούνται  

μειωμένων χρεώσεων και ζυγίζονται ξεχωριστά από το λοιπό σώμα του 

εντύπου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα τυχόν διαφημιστικά φυλλάδια ή  

αντικείμενα που διανέμονται μαζί με το έντυπο.  

4.  Η παροχή των ανωτέρω (ηλεκτρονικών)  στοιχείων χρέωσης οδηγεί  σε  

διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο των  

ανωτέρω διαλαμβανομένων. Ο έλεγχος αυτός δύναται να 

ολοκληρώνεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου εκ μέρους του 

Αναδόχου εάν διαπιστωθεί, από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι  έγινε  

ταχυδρόμηση, με  τη χρήση του συμβατικού τιμολογίου,  εντύπων που 

δεν δικαιούνται αυτή τη  μεταχείριση ή που έχουν απολέσει το εν λόγω  

δικαίωμα, λόγω μη τήρησης των όρων. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση 

δεν θα αναγνωρίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή  και ο ανάδοχος θα 

πρέπει να χρεώνει το σύνολο του εν λόγω ποσού στον αντίστοιχο 

εκδότη.  

5.  Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με  χρηματικό ένταλμα πληρωμής  

(Χ.Ε.) στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Φορέα και την  

απαραίτητη προσκόμιση όλων των ανωτέρω νομίμων δικαιολογητικών  

(άρθρ. ΣΤ.3 στοιχεία 1 & 2) 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 Τακτικού  

Προϋπολογισμού του Φορέα.   

6.  Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός των χρονικών ορίων που  

προβλέπονται  με τις  διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5.  της παρ. Ζ του  

άρθρ. πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/9.5.2013),  αφότου με την  
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ολοκλήρωση της διαδικασίας θεώρησης των μηχανογραφημένων 

στοιχείων χρέωσης,  εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.  

7.  Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που  

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σημειώνεται  ότι  η καθαρή αξία των 

παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει  

του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α΄/94) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.  Ο  

φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες.  Από την πληρωμή  

παρακρατούνται οι  τυχόν κρατήσεις,  οι  τυχόν ποινικές ρήτρες-

εκπτώσεις και ο φόρος εισοδήματος.   

8.  Από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου παρακρατείται εφάπαξ ποσοστό 

0,10 % επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος προ Φ.Π.Α.  

αφαιρουμένων όλων των κρατήσεων και φόρων προς ενίσχυση της  

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 1 του ν.  4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204).  

9.  Τέλος , κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κράτηση του 

ποσού των δημοσιεύσεων της Προκήρυξης του διεθνούς ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε, στον Ελληνικό Τύπο (δύο  

οικονομικές εφημερίδες και μία τοπική), βάσει των διατάξεων του  

άρθρου 4 παρ.3 του Ν. 3548/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 

46 του Ν. 3801/2009 και  ισχύει.  

 

ΣΤ.4.   Χρόνος & Τόπος παροχής υπηρεσιών 

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα ε ίναι διετής και  θα ξεκινά από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι  εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

και οι  διευθύνσεις των παραληπτών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.  

 

ΣΤ.5.   Ό ΡΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ  

ΣΤ.5.1.   ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΌΧΟΥ  
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1.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να 

παραδώσει το έργο εκτελώντας όλες τις  επί μέρους εργασίες που αυτό 

περιλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, την Απόφαση 

Κατακύρωσης, τους όρους της Προκήρυξης και την Οικονομική και  

Τεχνική Προσφορά του, διαφορετικά θα κληθεί να αποζημιώσει κατά  

νόμο το Ελληνικό Δημόσιο.  

2.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες των 

προς διακίνηση εντύπων, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του και  

να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και εντολές της  

Αναθέτουσας Αρχής καθώς και με επισημάνσεις ή παρατηρήσεις των 

Χρηστών σχετικά με  την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζε ι  συνεχώς και αδιάπτωτα την  

ισότιμη μεταχείριση όλων των Χρηστών των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στη Σύμβαση.  

4.  Ο Ανάδοχος θα υλοποιεί την παραλαβή, διαλογή, διακίνηση και  

παράδοση των εντύπων σε όλο το εύρος  της ελληνικής επικράτειας.  Οι  

ιδιοκτήτες των εντύπων ή  τα εντεταλμένα πρόσωπα αυτών θα κομίζουν  

τα προς διακίνηση έντυπα, στις πλησιέστερες προς αυτούς  

εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Δύναται να συμφωνείται μεταξύ 

Αναδόχου και Ιδιοκτητών Εφημερίδων χρόνος παραλαβής εντύπων 

άλλος από τον χρόνο λειτουργίας των καταστημάτων, υποκαταστημάτων 

ή σημείων πρόσβασης του Αναδόχου.  

5.  Η επίδοση των εντύπων στους παραλήπτες θα γίνεται: α) την ίδια ημέρα 

με εκείνη της κατάθεσής τους (αυθημερόν) για τα ημερήσια έντυπα τα  

οποία διακινούνται  εντός των ορίων του νομού και  β)  εντός  της  

επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάθεσής τους, για όλους  

τους πέραν του νομού παραλήπτες ημερησίων εντύπων και  με την 

προϋπόθεση ότι   τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την  

12:00 μ.μ της ημερομηνίας κατάθεσης,  γ)  μετά από έως τρείς  εργάσιμες  

ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής τους για τα εβδομαδιαία έντυπα  
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και με την προϋπόθεση ότι  τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί  

μέχρι την 12:00 μ.μ της ημερομηνίας  κατάθεσης.  Στην περίπτωση 

δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται  μετά από  

τρείς έως πέντε εργάσιμες ημέρες .  Για έντυπα μεγαλύτερης  

περιοδικότητας, η  παράδοση θα πρέπει να χωρεί έως και επτά 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης αυτών στις  

εγκαταστάσεις του Αναδόχου και με την προϋπόθεση ότι   τα προς  

διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12:00 μ.μ της ημερομηνίας   

κατάθεσης.  

6.  Ο Ανάδοχος θα διακινεί τα ως άνω έντυπα στο εσωτερικό  με απλή 

επίδοση,  ήτοι με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό  

του στην διεύθυνση του παραλήπτη.  

7.  Όσον αφορά στα διακινούμενα έντυπα που δεν παραδόθηκαν στους  

παραλήπτες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέφει στον ιδιοκτήτη 

του εντύπου στο κατάστημα ή υποκατάστημα ή σημείο πρόσβασης  από  

το οποίο τα απέστειλε , συμπληρώνοντας ένδειξη στην οποία θα  

αναγράφεται η κατ’ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης,  

άγνωστος  παραλήπτης κλπ).     

8.  Διευκρινί ζεται ότι  τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΕΝΤΥΠΑ θα  επιστρέφονται ΑΤΕΛΩΣ.  

9.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διανέμει τα έντυπα (εφημερίδες και  

περιοδικά) στην διεύθυνση που έχουν ορίσει οι  συνδρομητές τους σε  

οποιοδήποτε σημείο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 

απομακρυσμένων και  δυσπρόσιτων περιοχών.  

10.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου  

που διέπει την ταχυδρομική διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών και  

να φροντίζει  για την πιστή εφαρμογή του κατά την παραλαβή και  

αποστολή εντύπων.  

11.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των εντύπων 

που ταχυδρομούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι  πληρούν τις  

απαραίτητες προϋποθέσεις,  ήτοι :  
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  είναι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που προβλέπονται από 

την παράγραφο 1 του άρθρ. 2 του Ν. 3548/2007.  

  είναι λοιπές εφημερίδες και περιοδικά,  οι  ιδιοκτήτες των οποίων 

είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού 

Τύπου (Ε.Δ.Ι .Π.Τ.) ή άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι  ιδιοκτήτες  

των οποίων δύνανται  να είναι μέλη της Ε.Δ.Ι .Π.Τ.  και  ειδικότερα,  

εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε  

εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το 

μήνα για τις  εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά και  

κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μία δεκαετία, εφόσον οι  

ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη  

δημοσιογραφική ιδιότητα  και περιλαμβάνονται στους εκάστοτε  

ισχύοντες καταλόγους των εντύπων που δικαιούνται του συμβατικού 

(ειδικού) τιμολογίου, οι  οποίοι θα του κοινοποιούνται  

ενημερωμένοι  από την Αναθέτουσα Αρχή.  

12.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται  από μέλη της Ομάδας Έργου που θα παράσχουν  

οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.  

13.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.  

14.  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της  

Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή  της Προσφοράς του,  έχει υποχρέωση να  

αποζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οποιασδήποτε αιτίας και εάν 

προέρχεται και έως του ύψους  του ποσού της Σύμβασης.  

15.  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 σε 
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ιδιοκτήτη εντύπου ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας  

αυτής , υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος  προς την αποκατάστασή της.  

16.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ’ ολοκλήρου 

τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα  

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

17.  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φθορά ή την καταστροφή των 

εντύπων από την παραλαβή τους και  μέχρι και την επίδοσή τους.  

18.  Ο Ανάδοχος ορίζει  εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό 

πληρεξούσιο να υπογράψει  τη  Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της  

Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του 

για όλα τα ζητήματα που σχετί ζονται με τη Σύμβαση.  

19.  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.  

20.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην  

Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 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 την Αναθέτουσα Αρχή και  τους ιδιοκτήτες των προς διακίνηση 

εντύπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να  

ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου οπότε ο Ανάδοχος  

οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης  

εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του  

Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και  

μόνο με  άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  Ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Φορέα εγγράφως,  

τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα  

ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει ποινικές ρήτρες  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρ.  ΣΤ 5.5 της παρούσας ή ακόμα 

και να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

21.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις   

(τακτικές ή/και έκτακτες) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και  

όποια άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

προκειμένου για την επίλυση προβλημάτων και  τη  λήψη αποφάσεων. 

22.  Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου αποχωρήσουν ή λύσουν τη  

συνεργασία με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 

ότι  κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα συνεχίσουν  

να παρέχουν κανονικά τις  υπηρεσίες τους  και αφετέρου να  

αντικαταστήσει άμεσα τον/τους αποχωρήσαντα/ες  με  άλλον/ους  

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας  

Αρχής.  

23.  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.  

24.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται  

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

25.  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 και των 

ιδιοκτητών των διακινούμενων εντύπων.  

26.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των  

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
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συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβής του,  την οποία 

μπορεί να εκχωρήσει σε  τράπεζα της επιλογής του.   

27.  Επισημαίνεται ότι  η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται  

απολογιστικά για τις  υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατόν  

να προσδιορίζεται εκ των προτέρων, δεδομένης της διακύμανσης της  

ποσότητας και περιοδικότητας της ανά μήνα διακίνησης εντύπων υπό  

τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ.  

11387/Ε3/2158/19.5.2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Η αμοιβή 

του Αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την παροχή των υπηρεσιών του,  

μετά την ολοκλήρωση της θεώρησης  των ηλεκτρονικών στοιχείων 

χρέωσης από την αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά  

την έκδοση τυχόν πιστωτικών τιμολογίων, αφού ολοκληρωθούν όλες οι  

διαδικασίες που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Δημόσιο 

Λογιστικό.  

28.  Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της  

Αναθέτουσας Αρχής και των ιδιοκτητών διακινουμένων εντύπων για 

δαπάνες τις  οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ  

αφορμής αυτού. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης  

θεωρώντας την 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.  

Στην Συμβατική τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 

τρίτων καθώς και οι  δαπάνες του Αναδόχου για την  εκτέλεση του 

Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής ή  

των ιδιοκτητών των προς διακίνηση εντύπων.  

29.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε  

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
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30.  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 και των Φορέων 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Προκήρυξη 

υποχρεώσεών τους.  Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί  

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους  

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  

της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής ενός Μέλους από τις  

ευθύνες και υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την  

ολοκλήρωση του Έργου. 

31.  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.  Κατά τα λοιπά για  

Ενώσεις/Κοινοπραξίες εφαρμόζεται η  παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ.  

118/07.  

32.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης 

αμετάκλητης δικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου 

του ή του Αναδόχου-φυσικού προσώπου για κάποιο/α εκ των  

αναφερόμενων στο άρθρ. Ε.1.  αδικημάτων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται  

έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  

καταπίπτουν υπέρ της η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η δε  

Σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

33.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των Μελών που απαρτίζουν 

τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι  απορρέουσες  

από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα Μέλη του  

Αναδόχου μόνον εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις  εκπληρώσουν. Σε  
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αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη  

Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς , μεταβίβασης 

της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των Μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή  όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν 

να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διαδόχου Μέλους οι προϋποθέσεις  

Ανάθεσης της  Σύμβασης.  

34.  Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας  

αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία,  η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία επέλευσης  

των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της  

Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπεται στη Σύμβαση.  

35.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να 

συμμορφώνεται με τις  υποχρεώσεις  που επιβάλλονται από τον 

Ν.3310/05,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.  

36.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή  το ανά 

έτος ανανεούμενο πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας που 

εφαρμόζει σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ 9001:(2008) σε  

υπηρεσίες της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, για τις  ταχυδρομικές  

υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ή άλλο ισοδύναμο 

μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας.  

 

ΣΤ.5.2.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

1.  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από τον Ανάδοχο, υπεργολάβων για την 

υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει του  

υπεργολάβους που έχει  προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά 

περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του, τμήμα του Έργου.  

2.  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την  

Αναθέτουσα Αρχή.  
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3.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις  πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 

υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως  

ακριβώς και  για τις  πράξεις,  παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.  

4.  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 

μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής  που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  

5.  Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να  

έχει τη  γραπτή άδεια της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Τα τμήματα τα οποία 

καλύπτει η υπεργολαβία καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου 

κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση 

του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι  ο υπεργολάβος  

ανταποκρίνεται  στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την  

ανάθεση της Σύμβασης.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της,  

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος  

υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της  

Αναθέτουσας Αρχής, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 14  

της παρούσας. 

7.  Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου  

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.   

8.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να προβεί σε 

ανάθεση εργολαβικά τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους, υποχρεούται  

να το αναφέρει στην προσφορά του, καθορίζοντας τα τμήματα και τους  

υπεργολάβους,  χωρίς το γεγονός αυτό να επηρεάζει την έκταση της  

ευθύνης του Υποψήφιου Αναδόχου.  
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9.  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου  

με υπεργολάβο/υπεργολάβους , ο οποίος ή οι οποίοι  

συμπεριλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου, ο Ανάδοχος  

οφείλει:  

i.  Να γνωστοποιήσει άμεσα τη διακοπή συνεργασίας στην 

Αναθέτουσα Αρχή 

ii.  Να συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου με  ίδια μέσα ή καινούρια 

συνεργασία/υπεργολαβία με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 

Έργου μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας  

Αρχής.  

ii i.  Προς τούτο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει  ότι  στο 

πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες οι  

προϋποθέσεις καταλληλότητας για τις  οποίες ο αρχικός  

υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.  

 

ΣΤ.5.3.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα εξασφαλίζει  την απαραίτητη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Επιτροπών της, ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του  

χρονοδιαγράμματος του Έργου.  

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιεί στον ανάδοχο τους εκάστοτε  

ενημερωμένους καταλόγους εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) που 

δικαιούνται ειδικού τιμολογίου διακίνησης. 

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών) του  

Αναδόχου ή  τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλειά του κατά 

την εκτέλεση του Έργου. 
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ΣΤ.5.4.   ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.  Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε ηλεκτρονική 

ή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας  Αρχής ορίζεται στις δέκα (10)  

εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της (ηλεκτρονικά ή εγγράφως),  

εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση και στα παραρτήματά της.  Σε  

περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο της  

ειδοποίησης θεωρείται αποδεκτό.  

2.  Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα 

ακόλουθα:  

 Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και  

του Αναδόχου θα είναι  η Ελληνική,  σε γραπτό και  προφορικό λόγο.  

 Για την τυπική ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία (συνοδευτικά 

παραστατικών, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η  

Ελληνική γλώσσα.  

 

ΣΤ.5.5.  ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ  -  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

1.  Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης με  

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται, κατ’ αναλογία για το πεδίο  

παροχής υπηρεσιών, οι  σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 

Κεφάλαιο Γ «Εκτέλεση Προμηθειών» των άρθρ. 32, 33 & 34 του Π.Δ.  

118/2007 συμπεριλαμβανομένης  της έκπτωσης του Αναδόχου.  

2.  Οι ποινικές ρήτρες και η έκπτωση δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος  

αποδείξει  ότι  η  μη προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης  

οφείλεται σε ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε  

επόμενη παράγραφο, ή  σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.   

 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[122] 
 

ΣΤ.5.6.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ 

1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λύση ή λήξη αυτής  

και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών , ο Ανάδοχος θα αναλάβει  

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε  τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  

Αναθέτουσας Αρχής , οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

δύνανται  να περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των  

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή  το σύνολο του 

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.  Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) των ιδιοκτητών και  

παραληπτών καθώς και των διακινουμένων εφημερίδων και περιοδικών 

που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση 

του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να  

γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος  και η Αναθέτουσα 

Αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 

αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν  

τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.   

3.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η  χρήση ή εκμετάλλευση των 

πληροφοριών, οι  οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε 

είδους πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο, για σκοπούς  

διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης.  

4.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει  όλα τα  

στοιχεία στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους  

ανθρώπους που ασχολούνται  με  το Έργο,  αποκλειόμενης της διαφυγής ,  

διαρροής  ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.  Ο Ανάδοχος  

υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που 

παίρνει  στην κατεύθυνση αυτή.  
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5.  Σε περίπτωση που υπάρξει  διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται  σε  

πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις  

άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά 

περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της  

Σύμβασης,  εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

6.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι  και οι  υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του  

γνωρίζουν και  συμμορφώνονται με τις  παραπάνω υποχρεώσεις.  

 

ΣΤ.5.7.   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.   

 

ΣΤ.5.8.  ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.  Τροποποίηση των όρων της σύμβασης  μπορεί να γίνει ύστερα από 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας και των δύο μερών, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες  

περιπτώσεις, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του  

π.δ.  118/2007 και πάντοτε στο πλαίσιο που δεν προσκρούει σε  

ουσιώδεις όρους της Προκήρυξης , του Κανονισμού Προμηθειών του 

Δημοσίου και του ισχύοντος  θεσμικού κοινοτικού πλαισίου δημοσίων 

συμβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι  τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν θα 
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αλλοιώνουν την φύση του αντικειμένου του έργου (είδος , ποσότητα, 

τιμή, παραδοτέα).   

2.  Μονομερής τροποποίηση των όρων της Σύμβασης εκ μέρους του 

Ελληνικού Δημοσίου είναι δυνατόν να γίνει για λόγους Δημοσίου 

Συμφέροντος , όπως εάν μειωθεί η/οι τιμή-ές με την οποία ο Ανάδοχος  

πληρώνεται  για την παροχή των υπηρεσιών του.    

 

ΣΤ.5.9  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  Η καταγγελία της Σύμβασης είναι  δυνατόν να γίνει:  

i.  και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων ή,  

i i.  από την Αναθέτουσα Αρχή οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, για 

λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.  Στην εν λόγω περίπτωση, η καταγγελία  

γίνεται εγγράφως, με πλήρη αιτιολογία, τα αποτελέσματα της οποίας  

άρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή 

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.  

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε  

οποιαδήποτε  από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της 

Αναθέτουσας  Αρχής  

 Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

 Ο Ανάδοχος πτωχεύσει , τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή  

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε  

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 
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 Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα 

σχετικό με  την άσκηση του επαγγέλματός  του  

 Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους 

αναφερόμενους  λόγους του άρθρ. 43 του Π.Δ.  60/2007.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.  118/2007.  

3.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 

Ανάδοχο της εκ  μέρους της  Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης  

καταγγελίας.  Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται  

με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατ’  εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ,  

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας , για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 

θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας  

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας , εκτός  

εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι  

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  

4.  Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας  Αρχής, λύση της  

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας  

Αρχής:  

i.  Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας , Έργου, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη  

Σύμβαση.  

ii.  Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης , η  

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του 

Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας.  

5.  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που  

δικαιολογούν την καταγγελία της  Σύμβασης, την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι  

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  
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6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον  

Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου 

ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του 

τμήματος του Έργου που δε μπορεί , λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της  

Σύμβασης,  να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.  

7.  Σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία αναστέλλεται η ισχύς  

των διατάξεων περί διακίνησης Τύπου, ήτοι καταργείται το αντικείμενο  

της ταχυδρομικής διακίνησης του Τύπου, η παροχή της ταχυδρομικής  

υπηρεσίας παύει από την έναρξη ισχύος του νόμου χωρίς οποιαδήποτε  

αποζημίωση.  

 

ΣΤ.5.10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται  από την Ελληνική Νομοθεσία.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του  

Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις 

σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα 

λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε  

δίκαιο είναι  πάντοτε  το Ελληνικό.  

 

ΣΤ.5.11.  ΑΝ ΩΤΈΡΑ Β ΊΑ  

1.  Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του αν η  παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ,  

υπό την προϋπόθεση ότι  η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται  

δεόντως και επαρκώς και ότι  ο Ανάδοχος που πλήττεται από το 

περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις  απαραίτητες  

ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις  επιπτώσεις του γεγονότος  

ανωτέρας βίας.  Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο  

και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της  

Σύμβασης.  
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2.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που αυτή οφείλεται σε  

περιστατικά ανωτέρας βία.  Η απόδειξη της συνδρομής των 

προϋποθέσεων επέλευσης ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την  

επικαλείται.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά:  α)  

η γενική ή μερική απεργία,  β) πλημμύρα, γ) σεισμός,  δ)  πόλεμος  κλπ.  

3.  Σε περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας  που έχει ως αποτέλεσμα την 

αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η απόδειξη  

αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται,  

σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρ. 37 του Π.Δ.  118/2007, μέσα σε  

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι  εντός αυτών των είκοσι  

(20) ημερών κατέβαλε όλες τις  απαραίτητες προσπάθειες να  

αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά  

αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από 

τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Σε περίπτωσης  

άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή  

του αιτήματος του Αναδόχου.  

5.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν  

αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας.  

 

ΣΤ.5.12.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

1.  Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των εντύπων που  

διακινούνται.  
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2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας  

και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι  

υπεύθυνος , αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη των αποστελλόμενων 

εφημερίδων και περιοδικών, του προσωπικού του ή  τρίτων καθώς και  

για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν 

να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε  υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών.  

3.  Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δε  

δημιουργείται καμία έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και  

του προσωπικού του Αναδόχου, που απασχολούνται στις υπηρεσίες 

αυτές.  

4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το  

προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη  

διάρκεια της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ -  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζ.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ζ.1.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας  

(παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή εντύπων, ήτοι εφημερίδων και  

περιοδικών),  για λογαριασμό των ιδιοκτητών εφημερίδων και περιοδικών, τα 

έντυπα των οποίων δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου διακίνησης στο 

εσωτερικό της χώρας, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της  

σύμβασης,  προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,  

στη διεύθυνση που αυτοί έχουν ορίσει, συμπεριλαμβανομένων και των 

απομακρυσμένων και  δυσπρόσιτων περιοχών.  

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες του Έργου πρέπει να είναι  

σύμφωνες με τους όρους, τις  απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας  

Προκήρυξης.  Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των διακινούμενων εντύπων καθώς 

και της ανάγκης 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 Προκήρυξης.  

Σημειώνεται ότι όλοι  οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι  

απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται  

απόρριψη της προσφοράς.  

Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στους  ιδιοκτήτες εντύπων 

καθορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

 

Ζ.1.2.  ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ   
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Σχετικά με τον τόπο και  το χρόνο κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων 

ισχύουν τα εξής:  

1.  Η κατάθεση των εντύπων θα γίνεται από τον ιδιοκτήτη αυτών ή τους  

εκπροσώπους ή υπαλλήλους του στα καταστήματα, ή υποκαταστήματα ή  

σημεία πρόσβασης του Αναδόχου ανά την Ελληνική επικράτεια.   

2.  Η κατάθεση των εντύπων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα γίνεται   

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, 

υποκαταστημάτων ή σημείων πρόσβασης για την παραλαβή των  

εντύπων. Δύναται να συμφωνείται μεταξύ Αναδόχου και Ιδιοκτητών  

Εφημερίδων χρόνος  παραλαβής εντύπων άλλος  από τον χρόνο 

λειτουργίας των καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή σημείων 

πρόσβασης του Αναδόχου.  

 

Ζ.1.3.  ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΝΤΥΠΩΝ 

1.  Η επίδοση των εντύπων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια, στη 

διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των εντύπων. Οι  

παραλήπτες δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να παραλαμβάνουν τα 

έντυπα από τα Καταστήματα του Αναδόχου, κατόπιν σχετικού έγγραφου 

αιτήματός τους προς τον Ανάδοχο.  

2.  Η επίδοση των εντύπων στους παραλήπτες θα γίνεται: α) την ίδια ημέρα 

με εκείνη της κατάθεσής τους (αυθημερόν) για τα ημερήσια έντυπα τα  

οποία διακινούνται  εντός των ορίων του νομού και β)  εντός  της  

επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάθεσής τους, για όλους  

τους πέραν του νομού παραλήπτες ημερησίων εντύπων και  με την 

προϋπόθεση ότι   τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την  

12:00 μ.μ της ημερομηνίας κατάθεσης,  γ)  μετά από έως τρείς  εργάσιμες  

ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής τους για τα εβδομαδιαία έντυπα 

και με την προϋπόθεση ότι   τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί  

μέχρι την 12:00 μ.μ της ημερομηνίας   κατάθεσης.  Στην περίπτωση  

δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται  μετά από  
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τρείς έως πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.  

Για έντυπα μεγαλύτερης περιοδικότητας, η παράδοση θα πρέπει να 

ολοκληρώνεται έως και επτά εργάσιμες  ημέρες από την ημερομηνία 

παράδοσης αυτών στις εγκαταστάσεις  του Αναδόχου και με την 

προϋπόθεση ότι  τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την  

12:00 μ.μ της ημερομηνίας κατάθεσης.  

 

Ζ.1.4.  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΝΤΥΠΩΝ 

Η διακίνηση των εντύπων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν:  

1.  Τα έντυπα θα παραδίδονται  από τις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη στον 

Ανάδοχο κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους καθώς 

και κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη 

έτερα συναποστελλόμενα έντυπα και να παρέχεται η ευχέρεια της  

εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους.  Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος  

υποχρεούται να φροντί ζει  για την ασφάλεια της παράδοσής τους στους  

παραλήπτες στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον ιδιοκτήτη.  

2.  Επί του εντύπου θα αναγράφονται ή θα επικολλούνται εκτυπωμένα  

πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος νομικού προσώπου ή  

Δημόσιας Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός) ,  

Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος  προορισμού.   

3.  Τα ως άνω έντυπα θα διακινούνται στο εσωτερικό με απλή επίδοση ,  

ήτοι με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του στην 

διεύθυνση του παραλήπτη.  

4.  Διευκρινί ζεται ότι  τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΕΝΤΥΠΑ θα  επιστρέφονται ΑΤΕΛΩΣ.  

 

Ζ.1.5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη  

αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς  
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οποιονδήποτε τρίτο, όσα γνωρίζει  ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση 

του, σχετικά με το Έργο.  

Αθροιστικά ισχύουν οι πρόνοιες της παρ. ΣΤ.  5.6.   της Προκήρυξης.  

 

Ζ.1.6.  ΑΝ ΩΤΕΡΑ Β ΙΑ  

 

1.  Ο Ανάδοχος οφείλει  να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια κατά την εκπλήρωση  

των συμβατικών του υποχρεώσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν  

ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο  

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας  

βίας.   

2.  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη 

παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως τους σχετικούς  

λόγους και  περιστατικά εντός είκοσι  (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

 

Z.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ:  

Ζ.2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να  

εμπεριέχονται αναλυτικές και συστηματικές πληροφορίες υπό μορφή  

μελέτης για την  παρουσίαση των κάτωθι απαιτήσεων:  

- Τον τρόπο οργάνωσης του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του έργου 

στο οποίο συμμετέχει η Ομάδα Έργου, ο Υπεύθυνος Έργου, λοιπά στελέχη 

του Αναδόχου, τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και το σύνολο του 

προσωπικού του 

- Την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, 

ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διεκπεραίωση των 
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διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης του Έργου, καταγραφής,  

αξιολόγησης,  ανατροφοδότησης, απόκρισης και έκδοσης απολογιστικών 

στοιχείων σχετικά με την παροχή της  ταχυδρομικής υπηρεσίας που 

προβλέπεται από το παρόν έργο.  

- Τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει ώστε μέσω της Ομάδας Έργου, να 

καταγράφει,  παρακολουθεί, συνεργεί με την Αναθέτουσα Αρχή, τους  

ιδιοκτήτες των εντύπων, τους παραλήπτες των εντύπων ή άλλους τρίτους  

και να επιλύει για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και παρουσίαση 

του έργου των υπηρεσιών που παρέχει :  

i.  Τα προβλήματα, καταγγελίες και παράπονα ως προς την παροχή των 

υπηρεσιών διακίνησης Τύπου τόσο εκ μέρους της Αναθέτουσας  

Αρχής όσο και των ιδιοκτητών εντύπων καθώς και των παραληπτών 

αυτών.  

ii.  Τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση 

του συνολικού Έργου. 

ii i.  Τον τρόπο με τον οποίο θα συντάσσει και θα παραδίδει στην 

Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απολογιστικά στοιχεία και αναφορές  

του ζητηθούν σε  έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στοιχείων χρέωσης που θα 

συνοδεύει την έκδοση του κατά μήνα τιμολογίου και τα οποία 

μπορεί να αφορούν:  

I .  Τον ειδικό ή συνολικό αριθμό των εντύπων που παρέδωσε και  

παρέλαβε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκτέλεσης του  

Έργου.   

I I . Τις τυχόν αλλαγές στο δίκτυο (καταστήματα) ή στην υποδομή 

του Αναδόχου.  

I I I . Τα τυχόν προβλήματα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν και  

αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα από τον Ανάδοχο.  

IV.  Τις τυχόν περιπτώσεις καταστροφής εντύπων. 
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V.  Τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τους  

ιδιοκτήτες των εντύπων ή τους παραλήπτες και των ενεργειών 

που προέβη ο Ανάδοχος.  

VI.  Την τυχόν τροποποίηση του Χάρτη Υποχρεώσεων του Αναδόχου 

προς τους  Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ).  

VI I .  Κάθε άλλο στοιχείο ή αναφορά που ο υποψήφιος κρίνει  ότι  

είναι απαραίτητο να παρέχει για την καλύτερη δυνατή  

παρακολούθηση και  αποτίμηση του έργου του.  

- Στην πέρα από την ηλεκτρονική κατάσταση των στοιχείων χρέωσης που 

θα συνοδεύει την κατά μήνα έκδοση τιμολογίου (βλ.  παρ. ΣΤ.3),  του 

είδους των απολογιστικών στοιχείων,  ήτοι μηχανογραφικών reports  

διακίνησης εντύπων που δύναται να παρέχει (π.χ.  κόστος διακίνησης ανά 

διοικητική περιφέρεια παραλαβής εντύπων), καθώς και στην τυχόν χρήση 

τυποποιημένων πινάκων και εργαλείων που διευκολύνουν την  

ηλεκτρονική καταγραφή και  επεξεργασία.  

 

Ζ.2.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ  

Στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να  

εμπεριέχονται αναλυτικές και συστηματικές πληροφορίες υπό μορφή  

μελέτης για την  παρουσίαση των κάτωθι απαιτήσεων:  

- Έκθεση του σχήματος οργάνωσης και υλοποίησης συνολικά του έργου, 

ήτοι του τρόπου διάρθρωσης όλων των σταδίων της προς παροχή 

ταχυδρομικής υπηρεσίας, από την παραλαβή των εντύπων έως την 

παράδοσή τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,  

- Έκθεση των λόγων για τους οποίους θα είναι σε θέση να τηρεί αυστηρά 

το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εντύπων του Παραρτήματος Ζ’.   

Συμπληρωματικά,  ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει στη 

μελέτη του, εκτός των άλλων, την στελέχωση του προσωπικού του ανά  

κατάστημα ή υποκατάστημα ή σημείο πρόσβασης για την παραλαβή των 
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εντύπων και την κατανομή των εργασιών στις επί μέρους εργασίες της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας (υπάλληλοι , διανομείς  κ.λ.π.).  

 

Ζ.2.3 Διευκρινίσεις σχετικά με τα Στοιχεία Απόδειξης των Τεχνικών 

Κριτηρίων 

1.  Στοιχείο απόδειξης εκάστου κριτηρίου είναι η σχετική μελέτη.  

2.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει ηλεκτρονικά (μέσω του  

Συστήματος) από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 

στοιχείων τεκμηρίωσης, τα οποία αυτός υποχρεούται να υποβάλλει επί  

ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

τη λήψη του σχετικού αιτήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και  κατά  

περίπτωση εγγράφως, εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή.  

3.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση ή  

Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται συγκεντρωτικά για την Ένωση /Κοινοπραξία.  

4.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται  σε γλώσσα άλλη από την  

ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους  

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Ζ.3.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1.  ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

2.  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.  Στη συνέχεια,  από το 

Σύστημα παράγεται σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο  

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Τα 
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στοιχεία που δηλώθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  

Συστήματος από τον Υποψήφιο Ανάδοχο και εκείνα του παραγόμενου  

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και  ο  

προσφέρων καλείται να παράγει  εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

3.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός του (υπο)  

φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:  

  Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Προσφορά του και απαντάνε στο 

σύνολο των απαιτήσεων που τίθενται στο Παράρτημα Ζ’ της  

παρούσας Προκήρυξης.   

  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.  

4.  Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει  τα παρεχόμενα από τους  

Υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία.   

5.  Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, στην 

Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και να 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), να παρουσιάζεται ο τρόπος  

συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.  

6.  Υποβάλλοντας την Τεχνική του Προσφορά εντός του (υπο) φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», ο Υποψήφιος  

Ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο  

τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του και απαντά στις επιμέρους  

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[137] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η.1.1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.  Στη συνέχεια,  από το 

Σύστημα παράγεται σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος  

από τον Υποψήφιο Ανάδοχο και εκείνα του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε  

αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει  εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

  Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος , ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

 

Η.1.2.  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  Η οικονομική προσφορά των Υποψηφίων περιλαμβάνει πρόβλεψη με τις  

μοναδιαίες προσφερόμενες τιμές  ανά κατηγορία (Α.1.  ημερήσιες 

εφημερίδες, Α.2.  εβδομαδιαίες εφημερίδες και Β.  λοιπά έντυπα 

εβδομαδιαίας έως τριμηνιαίας περιοδικότητας της υπ’αριθμ.  

16682/7.9.2011 (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011)  Κοινής Υπουργικής Απόφασης  

και ανά κλιμάκιο βάρους διακινούμενων εντύπων  που δικαιούνται  

ειδικού (μειωμένου)  τιμολογίου διακίνησης.    

2.  Ειδικότερα, προς υποβοήθηση των Υποψήφιων Αναδόχων κατά τη  

συγκεκριμενοποίηση του αιτουμένου μοναδιαίου τιμήματος,  

παρατίθενται εντός του σώματος της παρούσας οι κάτωθι Πίνακες στους  

οποίους είναι ήδη αποτυπωμένο το ανά κατηγορία (ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β & Γ) 

και κλιμάκιο βάρους μοναδιαίο κόστος διακίνησης  που δικαιολογείται  

από το μειωμένο (ειδικό τιμολόγιο) των Ιδιοκτητών εντύπων της  
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προμνημονευθείσας Κ.Υ.Α.  Η, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής  

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, δαπάνη των ανά κατηγορία 

και κλιμάκιο βάρους διακινηθέντων εντός του έτους 2015 φύλλων σε  

συνδυασμό με την αναμενόμενη διακίνηση για τα προσεχή ετήσια  

χρονικά διαστήματα θα αποτελέσει το ανά κατηγορία και κλιμάκιο  

βάρους στοιχείο της οικονομικής προσφοράς επί του οποίου αυτή θα 

δοθεί.  

3.  Για όσα ανά κατηγορία κλιμάκια βάρους, παρουσίασαν, κατά το έτος 

2015 μηδενική διακίνηση θα ζητηθεί οικονομική προσφορά για 

ελάχιστο εκτ ιμώμενο αριθμό φύλλων ετήσιας διακίνησης.   

4.  Το γεγονός ότι  παρατηρείται διακίνηση με περιεχόμενο μηδέν δεν  

προδικάζει οποιαδήποτε μελλοντική αυξητική διακύμανση αυτής.  

5.  Οι τιμές που αποτυπώνονται στην ΣΤΗΛΗ Β των Πινάκων είναι εκείνες 

τις  οποίες καταβάλλουν συμπληρωματικά οι Ιδιοκτήτες των εντύπων για 

τη διακίνηση αυτών.  

6.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την ανά κατηγορία και  

κλιμάκιο βάρους προσφερόμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ. Η μοναδιαία 

τιμή της Στήλης Β (ειδικό (μειωμένο) τιμολόγιο των Ιδιοκτητών Τύπου)  

προστιθέμενη στην προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μονάδας χωρίς  

Φ.Π.Α. θα δίνει τα συνολικά μοναδιαία ταχυδρομικά τέλη ανά 

κατηγορία και  κλιμάκιο βάρους.  

7.  Το σύνολο της ανά κατηγορία και κλιμάκιο βάρους προσφερόμενης  

μοναδιαίας τιμής επί τον ανά κατηγορία και κλιμάκιο βάρους αριθμό  

των διακινούμενων φύλλων για όλες τις κατηγορίες και κλιμάκια 

βάρους θα δώσει το σύνολο της ανά οικονομική προσφορά 

προσφερόμενης τιμής (προ Φ.Π.Α) .  

8.  Η τελική συνολική προσφερόμενη τιμή  για την διακίνηση των  

αναφερομένων συνολικών αριθμών φύλλων εντύπων, στο εσωτερικό της  

χώρας, για δύο (2) έτη, με και χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

αντικρίζεται  από πιστώσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
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9.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Υποψήφιος Ανάδοχος απαλλάσσεται  

από καταβολή Φ.Π.Α., τότε υποχρεούται να υποβάλει εντός του 

Συστήματος Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.  

1599/1986, όπως ισχύει , με την οποία θα δηλώνεται βάσει ποιάς/ποιών 

διατάξεων απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α και η οποία θα φέρει ψηφιακή  

υπογραφή του εν λόγω Υποψηφίου Αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου 

αυτού (σε περίπτωση εταιρείας).   

10.  Γενικότερα, οι  περιγραφόμενες ποσότητες ανά κατηγορία εντύπων και  

κλιμάκιο βάρους της υπ’αριθμ.  16682/2011 Κ.Υ.Α.  ή της εκάστοτε  

ισχύουσας Κ.Υ.Α.  έχουν υπολογισθεί βάσει των δεδομένων που διαθέτει  

η Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι όμως δεσμευτικές για αυτήν, καθώς 

δύνανται να διακυμανθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  

11.  Για έντυπα που τυχόν ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο διακίνησης  

μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού δύναται να ζητηθεί η διακίνησή  

τους από τον Ανάδοχο. Σε αυτή τη περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να  

έχει τη  δυνατότητα να τα διακινήσει , στις ποσότητες που θα ζητηθούν.   

Η διακύμανση αυτή συναρτάται άμεσα με την περιοδικότητα και το 

χρόνο ταχυδρόμησης εκάστου αντιτύπου στο πλαίσιο που ορίζουν η  

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 16682/7.9.2011 ή  η εκάστοτε  

ισχύουσα Κ.Υ.Α.  και η  αριθμ.  11387/Ε3/2158/19.5.2003 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

12.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν δεν αναγράφεται τιμή για κάποια 

διακίνηση που αναφέρεται στην Προσφορά, θεωρείται ότι  αυτή 

προσφέρεται δωρεάν.  

13.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυσσόμενης  

διακίνησης εντύπων.  

14.  Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή  επιφυλάξεων στην οικονομική  

προσφορά, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του  

Διαγωνισμού και θα συνεπάγονται την απόρριψη της οικονομικής  

προσφοράς του Υποψηφίου.  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[140] 
 

15.  Τεκμαίρεται ότι , για τον προσδιορισμό της οικονομικής προσφοράς προ  

ΦΠΑ οι Υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη τους όλες τις  

δαπάνες για τις  αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών τους,  

καθώς και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την παροχή  

υπηρεσίας του αντικειμένου της παρούσας, όπως και όλες τις  δαπάνες  

για φόρους , εισφορές, τέλη, κρατήσεις,  κόστη ασφαλιστικής κάλυψης  

και λοιπά κόστη,  με  τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος,  σύμφωνα με  

τη Σύμβαση, καθώς επίσης και τα γενικά έξοδα και  το όφελός του.  

16.  Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα για  

όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την Προκήρυξη και  

καλύπτουν το σύνολο του κόστους του υπό ανάθεση έργου.   

17.  Αποκλείεται  η αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή των τιμών της  

Προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του  

αντιτίμου του έργου που θα εκτελέσει βάσει των τιμών της Προσφοράς  

του.    

18.  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, όλες οι προσφερόμενες  

τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

(τόσο η τελική προσφερόμενη τιμή προ ΦΠΑ για δύο (2) έτη όσο και  η  

προσφερόμενη μοναδιαία τιμή προ ΦΠΑ για δύο (2) έτη) θα 

παραμείνουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση εκ μέρους  

του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή  αιτία.  

19.  Επισημαίνεται ότι  η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής  

προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
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Η.1.2.Α.1. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.  

16682/2011 (παρ.  3. Ι.1.Α)  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  

 

 

 

Η.1.2.Α.2.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜ. 16682/2011 (παρ.  3.Ι.1.Β .)  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

 

 (Α)   

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 
ΣΕ    

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ   

(Β)   

Ε ΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ  

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ  € 

 (Γ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ  

ΕΠΙ  ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ 
ΔΟΘΕΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

0-20  0,062  57.600  

21-100  0,095  2.042.400  

101-250  0,164  144.000  

251-500  0,313  240  

501-1000  0,647  240  

1001-2000  1,245  240  

 

(Α)  

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 
ΣΕ   ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ   

(Β)   

Ε ΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  

ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΕ   € 

 (Γ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

0-20  0,055  720  

21-100  0,083  7.440.000  

101-250  0,134  492.000  

251-500  0,254  720  

501-1000  0,524  720  

1001-2000  0,981  720  
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Η.1.2.Β.ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 16682/2011 (ΕΝΤΥΠΑ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)  

 

 

 

      

  

(Α)   

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ    

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ   

(Β)   

Ε ΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ  

ΦΥΛΛΟ ΣΕ  € 

 (Γ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

0-20  0,062  180.000  

21-100  0,095  1.632.000  

101-250  0,168  181.800  

251-500  0,330  36.000  

501-1000  0,751  19.200  

1001-2000  1,536  240  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ’ 

ΠΩΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΤΟ  ΕΤΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ 

Θ.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Εφημερίδες και περιοδικά εντάσσονται  στο ειδικό (μειωμένο) τιμολόγιο 

διακίνησης Τύπου στο εσωτερικό της χώρας  εάν:  

- υπάγονται  στην Υπουργική Απόφαση του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει  

(ΦΕΚ     68/Α΄/20.3.2007)  

- έχουν λάβει βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα 

οριζόμενα από την Υ.Α.  14403/1.8.2011 (ΦΕΚ 1702/Β΄/1.8.2011).  

Το προβλεπόμενο από το ειδικό (μειωμένο)  τιμολόγιο,  κόστος καταβάλλεται  

από τον ιδιοκτήτη του εντύπου για τη διακίνηση αυτού στο εσωτερικό της  

χώρας και  αποτελεί τμήμα της συνολικής δαπάνης διακίνησης.  

Το λοιπό κόστος καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο.  Οι σχετικές  

χρεώσεις αποτυπώνονται στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  

αποτελούν κομμάτι  της απορρέουσας  από τον παρόντα Διαγωνισμό, 

Σύμβασης.  

Το άθροισμα του μοναδιαίου κόστους με βάση το ειδικό (μειωμένο)  

τιμολόγιο των ιδιοκτητών εντύπων και του λοιπού κόστους που 

καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί το διακύβευμα της 

παρούσας Προκήρυξης συνθέτει τα ανά μονάδα (φύλλο) ταχυδρομικά τέλη 

διακίνησης των εντύπων.   

 

Θ.2.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ,  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

Το ετήσιο κόστος του  Έργου εξαρτάται  από τους εξής παράγοντες:  

- τον αριθμό των ημερήσιων και  εβδομαδιαίων εφημερίδων που 

υπάγονται  στην Υπουργική Απόφαση  του Ν. 3548/2007 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[144] 
 

- τον αριθμό των εντύπων  που οι ιδιοκτήτες τους πληρούν τα κριτήρια 

του νομοθετικού πλαισίου και έχουν λάβει βεβαίωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα οριζόμενα από την Υ.Α.  14403/1.8.2011 

(ΦΕΚ 1702/Β΄/1.8.2011).  

- τον αριθμό των φύλλων ανά έκδοση που διακινούν 

- το βάρος κάθε φύλλου 

- το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης στο οποίο υπάγονται  με  βάση τα  

οριζόμενα από την Κ.Υ.Α.  16682/7.9.2011 (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011).  

Τα ανά διακίνηση χαρακτηριστικά των εντύπων (βάρος, αριθμός φύλλων,  

ποσότητα) δύνανται  να διαφοροποιούνται.  

 

Θ.3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

Αυτοδίκαια χάνουν το δικαίωμα ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου διακίνησης,  

τα έντυπα που, διαθέτοντας βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλάζουν 

(κάποιο ή μερικά ή  όλα από τα κάτωθι):  

- ιδιοκτήτη 

- τίτλο 

- έδρα 

- περιοδικότητα 

χωρίς προηγουμένως  να έχουν ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή και να  

έχουν λάβει βεβαίωση με τα νέα στοιχεία.  

Τα έντυπα που μπορούν να λάβουν σχετική βεβαίωση πρέπει να είναι έως  

και τριμηνιαία.  

Έντυπα με  πιο αραιή περιοδικότητα χάνουν αυτομάτως το δικαίωμά τους.  

 

Θ.4. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Κάθε κατηγορία εντύπου δικαιούται έως και δύο συνενώσεις τευχών 

ετησίως, ήτοι:  
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- έως μηνιαία συνένωση για τα έντυπα με περιοδικότητα από  

εβδομαδιαία έως μικρότερη του μηνός  

- έως διμηνιαία για τα έντυπα με  μηνιαία περιοδικότητα 

- έως τριμηνιαία για τα έντυπα με  διμηνιαία περιοδικότητα  

Ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζονται μετά από συνεννόηση των εμπλεκομένων 

μερών.  

Εάν υπάρξουν περισσότερες ή μεγαλύτερες συνενώσεις, το έντυπο χάνει  

αυτομάτως το δικαίωμα ευνοϊκής τιμολόγησης. 

 

Θ.5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει δεκτά τα ημερήσια έντυπα εντός δύο (2)  

ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, τα εβδομαδιαία και  

δισεβδομαδιαία εντός της επομένης εβδομάδας της έκδοσής τους, τα  

δεκαπενθήμερα εντός του μήνα έκδοσής τους και τα μηνιαία-διμηνιαία-

τριμηνιαία εντός δύο (2)  μηνών από τη λήξη της περιοδικότητάς τους.   
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Ι.1.    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ 

Ημερομηνία έκδοσης.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

Προς  τη   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου, Τ.Κ.  10163, Καλλιθέα Αττικής 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ'  αριθμ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  για ευρώ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  

ΧΙΛΙΑΔΕΣ (120.000,00 €)  

 

Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και  

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης διαιρέσεως  

και δι ζήσεως υπέρ του {σε περίπτωση φυσικού προσώπου}:  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της  

Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..}  

{  ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών:  

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,  ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως  

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους  

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} ,  

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (120.000,00 €) ήτοι  

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.,  για τη  

συμμετοχή στο διενεργούμενο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της Γενικής  

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με αντικείμενο την «Ταχυδρομική  

Διακίνηση εντύπων στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη», συνολικής  

αξίας 6.000.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

(7.380.000,00 με  ΦΠΑ),  σύμφωνα με  τη  με αριθμό ………..Προκήρυξή σας.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη  

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του {σε  

περίπτωση φυσικού προσώπου}:  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές  και ως αλληλέγγυα και εις  

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης  

ή Κοινοπραξίας}.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη 

διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς  

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[148] 
 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το  

νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και χωρίς να αξιώσουμε 

δικαστική κρίση, παραιτούμενοι  από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3)  

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της  

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την 

…………… (τουλάχιστον 30 ημέρες από την επομένη λήξης του χρόνου ισχύος  

της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, ήτοι 395 ημέρες από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) εκτός εάν πριν 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης  υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο 

για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε  

την εγγύηση μέχρι  την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό 

σας.  

Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον οποίον  

εγγυόμαστε, ισχύει  μέχρι  την αντικατάστασή της με  εγγυητική επιστολή  

καλής εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί ή των 

επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. ,  συνυπολογίζοντας το ποσό της  

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορίσει το 

Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν,  

διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των  

διαφορών που τυχόν προκύψουν από αυτήν είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών.  

Με τιμή 

Επωνυμία Τράπεζας  

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές) 
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Ι.2.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ 

Ημερομηνία έκδοσης.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

Προς  τη   

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου, Τ.Κ.  10163, Καλλιθέα Αττικής 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  για ευρώ € …………… (5% 

της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.) του συνόλου των υπηρεσιών του 

διεθνούς ανοικτού  διαγωνισμού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  ΕΤΗ»   

 

Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και  

ανεπιφυλάκτως, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της  

ένστασης διαιρέσεως και δι ζήσεως   υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της  

Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..}  

 

16PROC004163002 2016-04-07

ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ



[150] 
 

{  ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών:  

 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,  ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως  

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους  

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} ,  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………. € (ολογράφως)  για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό …..  που αφορά στο διαγωνισμό της  

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με  

αντικείμενο την «Ταχυδρομική Διακίνηση Εντύπων στο εσωτερικό της χώρας  

για δύο (2) έτη», συνολικής αξίας…………….. (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. ή  όχι)  

σύμφωνα με τη με αριθμό ………..  Προκήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη 

διάθεσή σας, υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς  

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το  

νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και χωρίς να αξιώσουμε 

δικαστική κρίση, παραιτούμενοι  από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3)  

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της  

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την 

……………(2 μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης), εκτός εάν 

πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης  υποβληθεί από εσάς σχετικό 

έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να  

παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο 

σχετικό έγγραφό σας.  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ. ,  συνυπολογίζοντας το ποσό της  

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορίσει το 

Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 

 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν,  

διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους ενώ αρμόδια για την επίλυση των 

διαφορών που τυχόν προκύψουν από αυτήν είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών.  

 

Με τιμή 

Επωνυμία Τράπεζας  

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές)  
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 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:   Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης:  
__ /__ /  ____ Τόπος Γέννησης:   

 

Τηλέφωνο:   E-mail:   

Fax:    

    

ΔιεύθυνσηΚατοικίας:     

    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος 
Τίτλος  

Πτυχίου 
Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Κ’  

Κ.1.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  

ΕΡΓΟΥ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο,  από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο,  

σχήμα διοίκησης Έργου)  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 

Θέση 1 και 

Καθήκοντα στο 

Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος 

(από -  έως)  
Α/Μ2  

 

 

  

 

 

__ /__ /  ___ 

- 

__ /__ /  ___ 

 

   __ /__ /  ___ 

- 

__ /__ /  ___ 

 

   __ /__ /  ___ 

- 

__ /__ /  ___ 

 

                                                
1. Ως θέση ενδεικτικά ανφέρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 
2. Ανθρωπομήνες απασχόλησης-δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης στο έργο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

                     

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ)  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΚΑΙ   

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.2.  ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την                 του έτους           ,  ημέρα              μεταξύ  
των πιο κάτω συμβαλλομένων, ήτοι:  

Αφενός 

Της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, νομίμως  
εκπροσωπούμενης από το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και  Επικοινωνίας,  
κ.  Ελευθέριο Κρέτσο, καλούμενης εφεξής στην παρούσα σύμβαση 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»  

και αφετέρου 

Της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], στην οδό                   
[Δ/ΝΣΗ, Τ.Κ.],  έχει αριθμό φορολογικού μητρώου[ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ],  
υπάγεται στη [ΔΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από                                  
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], σύμφωνα με [Α.Π.  
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ] αποφάσεις του διοικητικού της  
συμβουλίου [Φ.Ε.Κ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ.  Α.Ε.  & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο 
εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Της ένωσης των εταιρειών η  οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:  

1.  Ο [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ  
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] ,  
υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ.  ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ.  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ.  Α.Ε.  & Ε.Π.Ε.]  

2.  Ο [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ  
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] ,  
υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ.  ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ.  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ.  Α.Ε.  & Ε.Π.Ε.] ή  

εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών)  νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει  του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ]  
Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου  
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση 
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το υπ’αριθμ.             (ΑΔΑ:                -ΑΔΑΜ:                   )  Τεύχος  
Προκήρυξης  

 Την από [        ]  Προσφορά του Αναδόχου 

 Τα υπ’αριθμ.                                                Πρακτικά του Διαγωνισμού 
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 Την υπ’αριθμ.             (ΑΔΑ:                    )  απόφαση της Αναθέτουσας  
Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός για το Έργο 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ  
ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» στον Ανάδοχο έναντι τιμήματος                         [        €]  
άνευ ΦΠΑ,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και  συναποδέχθηκαν τους ακόλουθους 
όρους:  

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του Έργου 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 
(2) ΕΤΗ»   

Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν:  

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 

1.1.  Η παρούσα Σύμβαση αφορά στους όρους που θα διέπουν το έργο:  
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  
ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ  
(2)  ΕΤΗ » 

1.2.  Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Συγγραφή νοούνται  
σε ημερολογιακές ημέρες , μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι  
πρόκειται για εργάσιμες ημέρες.  

1.3.  Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου και  κατισχύει κάθε 
άλλου εγγράφου.  

1.4.  Η Σύμβαση αποτελείται από τα προσαρτώμενα σε αυτήν, ως  
αναπόσπαστα τμήματα, συμβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω , 
τα οποία ενσωματώνονται πλήρως σε αυτήν, αποτελώντας ενιαίο ,  
αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέλος της, ώστε η Σύμβαση και τα ως άνω  
συμβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και  συνολική 
συμφωνία μεταξύ των Μερών:  

1.4.1.  Η Σύμβαση 

1.4.2.  Η Απόφαση περί Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

1.4.3.  Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

1.4.4.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

1.4.5.  Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

 

1.5.  Τα πιο πάνω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται , κατά την καλή πίστη και  
αλληλοσυμπληρώνονται , με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη 
εκτέλεση του Έργου και  την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος  
για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο,  σε περίπτωση αντίφασης ή  
ασυμφωνίας μεταξύ τους εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά 
προτεραιότητας με  την οποία παρατίθενται ανωτέρω.  
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1.6.  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη  Σύμβαση, συμφωνείται  
ότι  εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

1.7.  Ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι  ήδη με  
τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ή/και την εν γένει  διαδικασία  
ανάθεσης που προηγήθηκε της υπογραφής της Σύμβασης,  αποδέχθηκε  
πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους που αποτυπώνονται στην 
Προκήρυξη του Διαγωνισμού και  τα τεύχη που τη  συνοδεύουν.  

1.8.  Σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται από τώρα ανεπιφύλακτα από κάθε  
δικαίωμά του να προσβάλλει ή να αμφισβητήσει, με οποιοδήποτε τρόπο 
και για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε διάταξη ή όρο περιλαμβάνεται  
στα ανωτέρω κείμενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.  Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
αποδέχεται και  αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο  
κάτω στην παρούσα (Άρθρο 8) , την εκτέλεση του Έργου «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
(ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  
ΕΤΗ», που στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΡΓΟ.  

Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα:  

α) με τις  διατάξεις της παρούσας  Σύμβασης 
β) την αριθμ. [          ] Προκήρυξη του Έργου 
γ) την υποβληθείσα ηλεκτρονικά Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου 

2.  Τα πιο πάνω κείμενα αποτελούν την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των  
μερών, ερμηνεύονται δε σύμφωνα με την καλή πίστη, με σκοπό την 
καλύτερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου 
αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.  Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι  έχει την ειδική 
ικανότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη  
και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου.  

4.  Σε περίπτωση ύπαρξης αποκλίσεων μεταξύ Προσφοράς του Αναδόχου  
και της Παρούσας, ρητώς συμφωνείται ότι  υπερισχύουν οι διατάξεις της  
παρούσας Σύμβασης.  

5.  Ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε 
δικαίωμά του να προσβάλει ή να αμφισβητήσει τις  διατάξεις ή τους  
όρους των ανωτέρω κειμένων.  

6.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες των 
προς διακίνηση εντύπων, υποχρεούται  δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και των  
ιδιοκτητών εντύπων σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικώ ν 
υπηρεσιών.  
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7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζε ι  συνεχώς και αδιάπτωτα την  
ισότιμη μεταχείριση όλων των Χρηστών των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στη Σύμβαση.  

8.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να 
παραδώσει το έργο εκτελώντας όλες τις  επί μέρους εργασίες που αυτό 
περιλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους  της Σύμβασης , την Απόφαση  
Κατακύρωσης, τους όρους της Προκήρυξης και την Οικονομική και  
Τεχνική Προσφορά του, και διαφορετικά θα κληθεί να αποζημιώσει  
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.  

9.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες των 
προς διακίνηση εντύπων, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του και  
να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και  εντολές της  
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και με επισημάνσεις ή παρατηρήσεις των 
Χρηστών σχετικά με  την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

10.  Μοναδιαία ταχυδρομικά τέλη (συνολικά: για εκδότη και για  
Αναθέτουσα Αρχή)  που ισχύουν από  ηη/μμ/εεεε  έως               
ηη/μμ/εεεε  σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της αριθμ. 16682/2011  
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011):  

 

Κλιμάκια 
Βάρους σε  gr  

Ημερήσιες 
Εφημερίδες 

(τιμή 
μονάδος σε  
€)  

Εβδομαδιαίες 
Εφημερίδες 

(τιμή 
μονάδος σε  
€)  

Λοιπές 
Εφημερίδες-
Περιοδικά  

(τιμή 
μονάδος σε 
€)  

0-20    

21-100    

101-250    

251-500    

501-1000    

1001-2000    

 

11.  Οι συνολικές διαφορές μεταξύ των ως άνω τελών και  του Ειδικού 
Τιμολογίου όπως αυτό ορίζεται  στην αριθμ.  16682/2011 (ΦΕΚ  
2032/Β΄/13.9.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα υποβάλλονται προς  
καταβολή από τον Ανάδοχο στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και  
Επικοινωνίας κάθε μήνα , σύμφωνα με τις  διαδικασίες που προβλέπει το  
Δημόσιο Λογιστικό, βάσει ειδικής , αναλυτικής, ηλεκτρονικά 
μηχανογραφημένης κατάστασης στοιχείων χρέωσης η οποία θα  
ακολουθεί την κωδικοποίηση εντύπων που έχει  υιοθετηθεί από τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή και  στην οποία φαίνονται ανά ειδική τιμολογιακή  
κατηγορία τα παρακάτω:  

- ο τίτλος του εντύπου  
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- ο τετραψήφιος κωδικός αριθμός που του έχει δοθεί από τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή 

- ο αριθμός κάθε τεύχους που ταχυδρομήθηκε με την χρήση του 
ειδικού τιμολογίου  

- η ημερομηνία ταχυδρόμησής του 

- η επίσημη περιοδικότητα του εντύπου  

- ο αριθμός των φύλλων που ταχυδρομούνται ανά τεύχος  

- το βάρος ανά φύλλο 

- η κατηγορία ειδικού τιμολογίου στην οποία εμπίπτει  

- το ποσό πίστωσης του εντύπου  

- το ποσό πίστωσης της Αναθέτουσας Αρχής 

12.  Ένθετα που δεν εμπίπτουν αυτόνομα στο ειδικό τιμολόγιο δεν  
δικαιούνται μειωμένων χρεώσεων και ζυγί ζονται ξεχωριστά από το 
λοιπό σώμα του εντύπου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα τυχόν 
διαφημιστικά φυλλάδια ή αντικείμενα που διανέμονται μαζί με το 
έντυπο. 

13.  Η παροχή των ανωτέρω (ηλεκτρονικών)  στοιχείων χρέωσης οδηγεί σε  
διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο τω ν 
ανωτέρω διαλαμβανομένων. Ο έλεγχος αυτός δύναται να  
ολοκληρώνεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου εκ μέρους του 
Αναδόχου εάν διαπιστωθεί, από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι  έγινε  
ταχυδρόμηση, με τη χρήση του συμβατικού τιμολογίου, εντύπων που 
δεν δικαιούνται αυτή τη μεταχείριση ή που έχουν απολέσει το εν λόγω  
δικαίωμα λόγω μη τήρησης των όρων. Στην περίπτωση αυτή, η  χρέωση 
δεν θα αναγνωρίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή  και ο ανάδοχος θα 
πρέπει να χρεώνει το σύνολο του εν λόγω ποσού στον αντίστοιχο 
εκδότη.  

14.  Το μοναδιαίο ποσό χρέωσης της Αναθέτουσας Αρχής που ισχύει από  
ηη/μμ/εεεε έως ηη/μμ/εεεε, ανά κατηγορία εντύπου σύμφωνα με τη ν 
κατηγοριοποίηση της αριθμ. 16682/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2032/Β΄/13.9.2011):  

 

Κλιμάκια 
Βάρους σε  gr  

Ημερήσιες 
Εφημερίδες 

(τιμή  

μονάδος σε  
€)  

Εβδομαδιαίες 
Εφημερίδες 

(τιμή  

μονάδος σε  
€)  

Λοιπές 
Εφημερίδες-
Περιοδικά  

(τιμή 
μονάδος σε 
€)  

0-20    

21-100    

101-250    

251-500    

501-1000    
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1001-2000    

 

 

15.  Η επίδοση των εντύπων στους παραλήπτες θα γίνεται : α) την ίδια ημέρα 
με εκείνη της  κατάθεσής τους (αυθημερόν)  για τα ημερήσια έντυπα τα 
οποία διακινούνται εντός των ορίων του νομού και β)  εντός της  
επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάθεσής τους για όλους  
τους πέραν του νομού παραλήπτες ημερησίων εντύπων και με την  
προϋπόθεση ότι   τα προς διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την  
12:00 μ.μ (μεσημβρινή) της ημερομηνίας κατάθεσης, γ) μετά από έως  
τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής τους για τα 
εβδομαδιαία έντυπα  και με την προϋπόθεση ότι  τα προς διακίνηση 
έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12:00 μ.μ (μεσημβρινή) της  
ημερομηνίας κατάθεσης.  Στην περίπτωση  δυσπρόσιτων και νησιωτικών 
περιοχών, η επίδοση θα γίνεται μετά από τρείς έως πέντε εργάσιμες  
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.  Για έντυπα μεγαλύτερης  
περιοδικότητας, η  παράδοση θα πρέπει να χωρεί έως και επτά 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης αυτών στις  
εγκαταστάσεις του Αναδόχου και με την προϋπόθεση ότι  τα προς  
διακίνηση έντυπα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12:00 μ.μ (μεσημβρινή)  
της ημερομηνίας κατάθεσης.  Για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
διακίνησης των εντύπων και την τήρηση των προβλεπομένων χρόνων 
επίδοσης δύναται να συμφωνείται μεταξύ των Ιδιοκτητών και του 
Αναδόχου χρόνος  παραλαβής άλλος  από το κανονικό ωράριο  
λειτουργίας του καταστήματος, υποκαταστήματος ή σημείου πρόσβασης  
του Αναδόχου.  

16.  Ο Ανάδοχος θα διακινεί τα ως άνω έντυπα στο εσωτερικό  με απλ ή 
επίδοση,  ήτοι με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό  
του στην διεύθυνση του παραλήπτη.  

17.   Διευκρινίζεται  ότι  τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΕΝΤΥΠΑ θα  επιστρέφονται ΑΤΕΛΩΣ.  

18.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διανέμει τα έντυπα (εφημερίδες και  
περιοδικά) στην διεύθυνση που έχουν ορίσει οι  συνδρομητές τους σε  
οποιοδήποτε σημείο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 
απομακρυσμένων και  δυσπρόσιτων περιοχών.  

19.  Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι  έχει άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει την ταχυδρομική διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών και  
να φροντίζει  για την πιστή εφαρμογή του κατά την παραλαβή και  
αποστολή εντύπων.  

20.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των εντύπων 
που ταχυδρομούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι  πληρούν τις  
απαραίτητες προϋποθέσεις,  ήτοι :  

- είναι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που προβλέπονται από  
την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 

- είναι λοιπές εφημερίδες και  περιοδικά,  οι  ιδιοκτήτες των οποίων 
είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού  
Τύπου (Ε.Δ.Ι .Π.Τ.) ή άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι  ιδιοκτήτες  
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των οποίων δύνανται να είναι μέλη της  Ε.Δ.Ι .Π.Τ.  και ειδικότερα,  
εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε  
εβδομαδιαία βάση και με  ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το  
μήνα για τις  εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά και  
κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μία δεκαετία, εφόσον οι  
ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη  
δημοσιογραφική ιδιότητα   

και περιλαμβάνονται στους εκάστοτε  ισχύοντες καταλόγους των            
εντύπων που δικαιούνται ειδικού τιμολογίου, οι  οποίοι  θα του  
κοινοποιούνται ενημερωμένοι από την Αναθέτουσα Αρχή .  

21.  Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει δεκτά τα ημερήσια έντυπα εντός δύο (2)  
ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους , τα εβδομαδιαία και  
δισεβδομαδιαία εντός της  επομένης εβδομάδας της έκδοσής τους, τα  
δεκαπενθήμερα εντός του μήνα έκδοσής τους και τα μηνιαία-διμηνιαία-
τριμηνιαία εντός δύο (2)  μηνών από τη λήξη της περιοδικότητάς τους.    

22.  Τα έντυπα θα παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη στον Ανάδοχο κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους καθώς και κατά τρόπο 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη έτερα 
συναποστελλόμενα έντυπα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και  
γρήγορης διακίνησής τους.  Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος  
υποχρεούται να φροντί ζει  για την ασφάλεια της παράδοσής τους στους  
παραλήπτες στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον ιδιοκτήτη.  

23.  Επί του εντύπου θα αναγράφονται ή θα επικολλούνται εκτυπωμένα  
πλήρη στοιχεία παραλήπτη: ονομασία ή τίτλος νομικού προσώπου ή 
Δημόσιας Υπηρεσίας,  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός , αριθμός) ,  
Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος  προορισμού.  

24.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται  σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις  
(τακτικές ή/και έκτακτες) , παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και  
όποια άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  
προκειμένου για την επίλυση προβλημάτων και  τη   λήψη αποφάσεων.  

25.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την  
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται  από μέλη της Ομάδας Έργου που θα παράσχουν  
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.  

26.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.  

27.  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της  
Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της Προσφοράς του,  έχει υποχρέωση να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το ελληνικό Δημόσιο για κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ  
οποιασδήποτε αιτίας και εάν προέρχεται και έως του ύψους του ποσού 
της Σύμβασης.  

28.  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 σε  
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ιδιοκτήτη εντύπου ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας  
αυτής , υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος  προς αποκατάστασή της.  

29.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’  ολοκλήρου  
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20)  ημέρες απ ό 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία  
σύμφωνα και  με  το άρθρο 20, να τα αναφέρει  εγγράφως και να  
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.   

30.  Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φθορά ή τη ν 
καταστροφή των εντύπων από την παραλαβή τους και μέχρι και την  
επίδοσή τους.  

31.  Ο Ανάδοχος ορίζει  εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό  
πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι  της  
Αναθέτουσας  Αρχής και  να ενεργεί κατ’ εντολήν και  για λογαριασμό του 
για όλα τα ζητήματα που σχετί ζονται με τη Σύμβαση.  

32.  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.  

33.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην  
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για τη ν 
υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτου ν 
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 την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιδιοκτήτες των προς διακίνηση 
εντύπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να  
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, οπότε ο  
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας  
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της  
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της  
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντω ν 
ή εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Φορέα,  
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη ν 
αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα  
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει ποινικές ρήτρες  
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  παρ. ΣΤ.5.5.  της Προκήρυξης ή  
ακόμα και να καταγγείλει τη  Σύμβαση.  

34.  Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου αποχωρήσουν ή λύσουν τη  
συνεργασία με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει  
ότι , κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα  
συνεχίσουν να παρέχουν κανονικά τις  υπηρεσίες τους  και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άμεσα τον/τους αποχωρήσαντα/ες  με  άλλον/ους  
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας  
Αρχής.  

35.  Ο Ανάδοχος οφείλει  να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη 
νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε  
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αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή  
άλλη δημόσια αρχή.  

36.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται  
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

37.  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 και τω ν 
ιδιοκτητών των διακινούμενων εντύπων.  

38.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των  
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα  
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβής του,  την οποία 
μπορεί να εκχωρήσει σε  τράπεζα της επιλογής του.   

39.  Επισημαίνεται ότι  η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται  
απολογιστικά για τις  υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατόν  
να προσδιορίζεται  εκ των προτέρων, δεδομένης της διακύμανσης της  
ποσότητας και περιοδικότητας της ανά μήνα διακίνησης εντύπων υπό  
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ.  
11387/Ε3/2158/19.5.2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Η αμοιβή 
του Αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την παροχή των υπηρεσιών του,  
μετά την ολοκλήρωση της θεώρησης των ηλεκτρονικών στοιχείω ν 
χρέωσης από την αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά  
την έκδοση τυχόν πιστωτικών τιμολογίων, αφού ολοκληρωθούν όλες οι  
διαδικασίες που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Δημόσιο 
Λογιστικό.  

40.  Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της  
Αναθέτουσας Αρχής και των ιδιοκτητών διακινουμένων εντύπων για 
δαπάνες τις  οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ  
αφορμής αυτού. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης  
θεωρώντας την 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.  
Στην Συμβατική τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές  
τρίτων καθώς και οι  δαπάνες του Αναδόχου για την  εκτέλεση του 
Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής ή  
των ιδιοκτητών των προς διακίνηση εντύπων.  

41.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση τω ν 
ταχυδρομικών υπηρεσιών.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε  
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

42.  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 και των Φορέων 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους.  Τυχόν υφιστάμενες  μεταξύ τους συμφωνίες περί  
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους  
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σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  
της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής ενός Μέλους από τις  
ευθύνες και υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για τη ν 
ολοκλήρωση του Έργου. 

43.  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.  Κατά τα λοιπά για 
Ενώσεις/Κοινοπραξίες εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ.  
118/07.  

44.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου , 
αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από τη  Σύμβαση με απόφαση της  
Αναθέτουσας  Αρχής.  

Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του  
νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή άλλου προσώπου στο οποίο έχει  
ανατεθεί από τον Ανάδοχο η διαχείριση των υποθέσεών του, για τα  
αδικήματα:  

α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση , όπως αυτή ορίζεται στο  
άρθρο 2 παρ.  1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β) δωροδοκίας , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης  
του Συμβουλίου της 26η ς  Μαΐου 1997 και  στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής  
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ) απάτης , κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την  
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως  
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της  
10η ς  Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη  νομιμοποίηση εσόδων από τις  
παράνομες δραστηριότητες  

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους  
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,  της  
απάτης , της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,  της  
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα που  
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ  
64/Α/16.3.2007),  

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της  
Αναθέτουσας  Αρχής.  

Σε όλες τις  παραπάνω περιπτώσεις καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας  
Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η δε Σύμβαση λύεται από  
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων, υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 11 παρ. 2 & 6 της παρούσας  
σύμβασης.  

45.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής  
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των Μελών που απαρτίζουν 
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τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι  απορρέουσες  
από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα Μέλη του  
Αναδόχου μόνον εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις  εκπληρώσουν. Σε  
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη  
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς , μεταβίβασης  
της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των Μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι  της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική  
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν  
να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διαδόχου Μέλους οι προϋποθέσεις  
Ανάθεσης της  Σύμβασης.  

46.  Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας  
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, όταν αυτός αποτελείται από μία  
εταιρεία,  η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία επέλευσης  
των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της  
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που  
προβλέπεται στη Σύμβαση.  

47.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να  
συμμορφώνεται με τις  υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον 
Ν.3310/05,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.  

48.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται  σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις   
(τακτικές ή/και  έκτακτες) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και  
όποια άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  
προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων.  

49.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την  
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται  από μέλη της Ομάδας Έργου που θα παράσχουν  
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.  

50.  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της  
Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της Προσφοράς του,  έχει υποχρέωση να 
αποζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οποιασδήποτε αιτίας και εάν 
προέρχεται και έως του ύψους  του ποσού της Σύμβασης.  

51.  Ο Ανάδοχος ορίζει  εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό  
πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της  
Αναθέτουσας  Αρχής και  να ενεργεί κατ’ εντολήν και  για λογαριασμό του 
για όλα τα ζητήματα που σχετί ζονται με τη Σύμβαση.  

52.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας  
και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι  
υπεύθυνος , αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη των αποστελλόμενων 
εφημερίδων και  περιοδικών, του προσωπικού του ή  τρίτων καθώς και  
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν 
να προκληθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε  υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών.  

53.  Λόγω  ή  επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δε  
δημιουργείται καμία έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και  
του προσωπικού του Αναδόχου, που απασχολείται στις υπηρεσίες  
αυτές.  
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54.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το  
προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη  
διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του  
πράξουν το ίδιο.  

55.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην απασχολεί ανήλικους κάτω των 15  
ετών.  

56.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι  και οι  υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του  
γνωρίζουν και  συμμορφώνονται με τις  παραπάνω υποχρεώσεις.  

57.  Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και  θα εκπληρώσει όλες τις  κύριες και  
παρεπόμενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και την 
όλη έννομη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή με την απαιτούμενη 
φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου επαγγελματία κατά τα 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.  

58.  Ο Ανάδοχος θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και  
αρτιότητα του Έργου του και των εργασιών του δεδομένου ότι  κατά  
δήλωσή του διαθέτει την σχετική εμπειρία, καθώς και τα κατάλληλα  
προσόντα, το αναγκαίο δίκτυο και  υποδομή, την απαιτούμενη 
οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοοικονομικούς  
πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση  
της Σύμβασης.  

59.  Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη  μέγιστη ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια  
κατά την εκτέλεση του Έργου και θα εκπληρώσει όλες τις  υποχρεώσεις  
του σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί  
επίσης τις  σχετικές εργασίες κατά επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο 
προκειμένου να επιτύχει τους όρους της Σύμβασης.  

60.  Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει  το ανά έτος ανανεούμενο  
πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης  ποιότητας βάσει διεθνούς  
προτύπου ΕΝ 9001:  (2008)  σε υπηρεσίες της καθολικής ταχυδρομικής  
υπηρεσίας ή άλλο ισοδύναμου αποτελέσματος το οποίο παρέχεται  από  
ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις  συγκεκριμένες μετρήσεις.  
Αναγνωρίζονται  επίσης ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς  
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας τα οποία ο Ανάδοχος  
θα προσκομίσει.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, θα πρέπει  
κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτήν να υποβάλει τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3.1.   ΥΠ ΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ  

1.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης,  η Αναθέτουσα Αρχή  
θα εξασφαλίζει  την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Επιτροπών της, ώστε να αποφεύγονται τυχόν  
καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου.  
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2.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιεί στον ανάδοχο τους εκάστοτε  
ενημερωμένους καταλόγους εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) που  
δικαιούνται ειδικού τιμολογίου διακίνησης. 

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών) του 
Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός  ή αμέλειά του κατά την 
εκτέλεση του Έργου.  

 

3.2.   ΚΟΙΝΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 

1.  Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του  
Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές κλπ) πραγματοποιείται  
ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά, τηλετυπικά, τηλεομοιοτυπικά ή και  
ιδιοχείρως.  

2.  Όποτε στη σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και  
εφόσον δεν προβλέπεται άλλως , η εν λόγω  ειδοποίηση, κοινοποίηση,  
ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα 
είναι γραπτή ή ηλεκτρονική εφόσον το κείμενο φέρει ψηφιακή  
υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο κατά λόγο αρμοδιότητας.  

3.  Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε ως άνω  
ειδοποίηση, κοινοποίηση, ερώτημα, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται στις δέκα (10)  
εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της.  Σε περίπτωση κατά τη ν 
οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο της ειδοποίησης  
θεωρείται αποδεκτό. 

4.  Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα  
χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα  
ακόλουθα:  

o Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου θα είναι  η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

o Για την τυπική, ηλεκτρονική και έγγραφη αλληλογραφία (συνοδευτικά  
παραστατικών, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η  
Ελληνική γλώσσα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

1.  Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις  
οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής  
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.  

2.  Τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής (Διευθύνσεις, Επιτροπή παραλαβής  
κλπ) δύνανται να απευθύνονται στους Χρήστες, προφορικώς και  
γραπτώς,  προκειμένου να μετρούν, καταγράφουν, διευκολύνουν και  
διασφαλίζουν την υλοποίηση του έργου και την πληρωμή του Αναδόχου.  
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3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή για τα 
σχετικά με  τη  Σύμβαση ζητήματα.  

4.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου απαιτείται  
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας  
Αρχής.  Η συνεργασία αυτή δύναται να υλοποιείται και με περιοδικές  
συναντήσεις των δύο μερών. Στις συναντήσεις αυτές,  ο Ανάδοχος θα  
ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την εξέλιξη του Έργου και  
θα συζητά, σχετικά με την αντιμετώπιση ή τον χειρισμό τυχόν 
προβλημάτων ή θεμάτων του Έργου παρουσιάζοντας και αναλύοντας  
προτάσεις τις  οποίες προτείνει.  Οι συναντήσεις θα καθορίζονται και θα  
οργανώνονται  από την Αναθέτουσα Αρχή σε συμφωνία με τον Ανάδοχ ο 
και θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή σε  
άλλο χώρο που τυχόν ορισθεί από αυτή. Οι συναντήσεις αυτές δύνανται  
να είναι τακτικές ή/και  έκτακτες.  

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως στα ερωτήματα που 
τίθενται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένων των δια ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου υποβαλλόμενων όταν αυτά φέρουν ψηφιακή υπογραφή) 
από την Αναθέτουσα Αρχή εντός του χρονοδιαγράμματος που  
αναφέρεται στην παρούσα και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο εντός δέκ α 
(10) εργασίμων ημερών. Η απάντηση, όταν φέρει ψηφιακή υπογραφή  
κατά λόγο αρμοδιότητας, δύναται να δίνεται και με ηλεκτρονικ ό 
ταχυδρομείο, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας  
Αρχής.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή, δια των αρμοδίων οργάνων της, δικαιούται να  
απευθύνει στον Ανάδοχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση του Έργου, 
με τη  μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ.  
Οι εντολές προς τον Ανάδοχο θα δίνονται πάντοτε εγγράφως ή  
ηλεκτρονικά υπό τον όρο το σχετικό έγγραφο να φέρει ψηφιακή 
υπογραφή κατά λόγο αρμοδιότητας , από το αρμόδιο υπηρεσιακό  
όργανο.   

7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή της Αναθέτουσας  
Αρχής και να συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν εκτός εάν προσκρούει  
σε όρο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιολογεί το 
περιεχόμενο των εντολών που δέχεται  από την Αναθέτουσα Αρχή και  
εάν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’  αυτών.  

8.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικ ό 
περιεχόμενο των εντολών αυτών υποχρεούται να διατυπώσει αμελλητί  
και εγγράφως τις αντιρρήσεις του αυτές ,  χωρίς όμως να απαλλάσσεται  
από την υποχρέωση συμμόρφωσης.  

9.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει  να συμμορφωθεί  
προς τις  ως άνω εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, αυτή δικαιούται είτε  
να θεωρήσει ότι  υπάρχει παράβαση όρου εκ μέρους του Αναδόχου και  
να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, είτε εάν είναι πραγματικά  
εφικτό και υπό τον όρο ότι  κατά τα λοιπά εξασφαλίζεται η ομαλή και  
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, να αναθέσει σε τρίτο τις  σχετικές  
εργασίες, καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή δαπάνη στον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 5.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  
(Εργοδότη) για τις  πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού του και εν 
γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο  
Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το  
προσωπικό του, τους τυχόν υπεργολάβους και το προσωπικό τους, την  
Ομάδα έργου, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε  
σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από ή σχετίζεται με τη  
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 
(Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του 
προστήσαντος)  του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες τις  πράξεις,  
δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων 
που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας  ή βλάβης σε  
οποιονδήποτε τρίτο.  

2.  Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συμβατικά μόνο 
με τον τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει  τους εργαζομένους στους  
οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει  την 
έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό  
απαιτείται κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος βαρύνεται με το σύνολο 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση του με το 
προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε  
έναντι  των αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών κλπ.  

3.  Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιμήσει τις  ανάγκες του έργου και προς τούτο 
οφείλει να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα κατάλληλα  
μεταφορικά μέσα, προκειμένου να εκπληρώσει πλήρως και  
προσηκόντως το σύνολο του Έργου.   

4.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για λόγους  
τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου, η αύξηση του  
προσωπικού που απασχολείται στο Έργο ή/και των μεταφορικών μέσων 
που έχουν διατεθεί, ο  Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλα τα 
ανωτέρω όπως του ζητούνται.  

5.  Ο Ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει στελέχη της Ομάδας Έργου μόνο 
για σπουδαίο λόγο και μετά από έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας  
Αρχής κατά τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που περιγράφονται  
στην Προκήρυξη του Έργου.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση 
οποιουδήποτε στελέχους περιλαμβάνεται στην Ομάδα Έργου για  
σπουδαίο λόγο κατά τον τρόπο και  εντός των προθεσμιών που  
περιγράφονται στην Προκήρυξη του Έργου. Ως σπουδαίος λόγος στην  
περίπτωση αυτή θεωρείται μεταξύ άλλων η καθ’ οιονδήποτε τρόπο  
ανεπάρκεια ή  ακαταλληλότητα ή ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένου  
προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές , ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει το στέλεχος αυτό με άλλο πρόσωπο αναλόγων 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και  σύμφωνα με  
τα διαλαμβανόμενα στην Προκήρυξη του Έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Η Σύμβαση θα είναι διετής , δηλαδή θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις   
(24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  Μετά τη λήξη της  
Σύμβασης ή σε περίπτωση που η συνολική διετής δαπάνη για την  
διακίνηση, στο εσωτερικό της χώρας, των εντύπων που δικαιούνται  
μειωμένου τιμολογίου, ήτοι το συνολικό ποσό σύμβασης, δεν επαρκέσει  
για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για δύο (2) έτη ,  
λόγω της συνδρομής εκτάκτων ή μη προβλέψιμων λόγων, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης νέες  
παρόμοιες με τις  περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, σύμφωνα 
με τους  όρους  και τις  προϋποθέσεις της  οικείας νομοθεσίας.  

2.  Το Έργο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι  
υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως απορρέουν από την παρούσα.  

3.  Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα από τη ν 
ημερομηνία υπογραφής της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Η εκτέλεση της Σύμβασης (παρακολούθηση, συγκρότηση Επιτροπών 
Παραλαβής, παραλαβή, πληρωμή, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών 
κ.λ.π.) θα εξασφαλίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω των  
αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεών της.  Για τον σκοπό αυτό, η  
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διαπιστώσει την υλοποίηση του 
Έργου, δύναται να απευθύνεται στους ιδιοκτήτες εφημερίδων και  
περιοδικών, τα έντυπα των οποίων θα διακινεί ο Ανάδοχος.  

2.  Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια 
Επιτροπή.  

3.  Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι  έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το  
σύνολο του  ΕΡΓΟΥ, γίνει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ,  
αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις, ποινικές ρήτρες ή  
εκπτώσεις και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις  
από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις  
κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

1.  Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών ΕΡΓΟ Υ 
της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε Ευρώ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν  τω ν                                          
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ή  [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], πλέον ΦΠΑ  
23% Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] ,  
ήτοι συνολικά Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ],  
[ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]  maximum.  
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2.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το  
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι  
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι  δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γι α 
την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της  
Αναθέτουσας  Αρχής.   

3.  Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο,  πριν τη ν 
κάλυψη του συνολικού τιμήματος του οποίου η ανώτερη τιμή έχει  
ορισθεί στην παρ.1 του άρθρ. 8 της παρούσας, ο Ανάδοχος απεκδύεται  
κάθε δικαιώματος για το υπόλοιπο ποσό.  

4.  Η αμοιβή του Ανάδοχου από το εν λόγω Έργο, στο πλαίσιο τω ν 
διαλαμβανομένων στην παρ. 1 του άρθρ. 8 της παρούσας, αποτελεί το 
μόνο και συνολικό, εργολαβικό αντάλλαγμα που δικαιούται  να λάβει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.  

5.  Η ως άνω αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για 
την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου καθώς και για 
την πιστή και  έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων, 
ευθυνών και εγγυήσεών του σύμφωνα με τις  διατάξεις, προδιαγραφές  
και όρους της  παρούσας Σύμβασης.  

6.  Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των  
υπολογισμών του, βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το  
Έργο και συμφωνήθηκε η κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ. 8 παρ. 1 
αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή  
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  δεν  
αποτελούν λόγο αναπροσαρμογής της αμοιβής: 
o Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του 

κόστους  απασχόλησης κλπ 

o Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου 
απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί  πόροι (ανθρώπινο 
δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση 
με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος  

o Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου 

o Κάθε άλλη συναφής περίσταση 

7.  Οι ως άνω μεταβολές και κίνδυνοι έχουν ληφθεί υπόψην από τον 
Ανάδοχο, κατά την σύνταξη της προσφοράς του και έχουν ήδη 
ενσωματωθεί στην αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας του Αναδόχου στην 
εκτέλεση παρόμοιων Έργων και στον υπολογισμό των σχετικών  
κινδύνων του Έργου.  

8.  Σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται , εκ των προτέρων ρητά 
και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις  
διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. 

9.  Σε περίπτωση κατάργησης του αντικειμένου της ταχυδρομικής  
διακίνησης εντύπων στο εσωτερικό της χώρας, μέσω σχετικής  
νομοθετικής ρύθμισης, λόγω του δυσμενούς οικονομικού  
περιβάλλοντος , ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος για το 
υπόλοιπο ποσό της Σύμβασης και δε  δικαιούται ουδεμία αποζημίωση 
από την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν έξοδα έχει  καταβάλει.   
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

 

1  Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται  ανά μήνα σε ευρώ, με  
χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου (ή του νομίμου 
εκπροσώπου σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας) , μετά την έκδοση 
Πρακτικού εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, με την  
απαραίτητη, εντός το αργότερο τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του 
μήνα αναφοράς, προσκόμιση, από τον Ανάδοχο, όλων των νομίμω ν 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, της  
ηλεκτρονικής κατάστασης χρεώσεων διακίνησης εντύπων της παρ. 13 
του άρθρ. 2 της παρούσας σύμβασης  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  
Εξόδων, στον ειδικό  φορέα 23/760 και  Κ.Α.Ε.  5278 της Αναθέτουσας  
Αρχής.  Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται με τις  διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5.  της παρ. Ζ  του  
άρθρ. πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013) αφότου, με την  
ολοκλήρωση της διαδικασίας θεώρησης των μηχανογραφημένω ν 
στοιχείων χρέωσης,  εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.   

2  Από την πληρωμή παρακρατούνται οι  τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις  
του άρθρου 15 της  παρούσας και  φόρος 8% για υπηρεσίες.  

3  Επίσης κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,10% 
επί του συνολικού καθαρού συμβατικού τιμήματος υπέρ της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων του  
άρθρ.  1 του Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει .  
Τέλος, κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κράτηση του 
ποσού των δημοσιεύσεων της προκήρυξης του διεθνούς ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε, στον Ελληνικό Τύπο, (δύο  
οικονομικές εφημερίδες και μία τοπική), βάσει των διατάξεων του  
άρθρου 4 παρ.3 του Ν.  3548/2007 όπως έχει τροποποιηθεί  με το άρθρ. 
46 του Ν.  3801/2009 και  ισχύει.  

4  Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  
περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη 
τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι  όροι της παρούσας  
Σύμβασης συμμορφώνονται με τις  νέες διατάξεις.  

5  Το σύνολο των είκοσι τεσσάρων (24)  τμηματικών πληρωμών του  
Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ύψος (max imum) της  
παρούσας ετήσιας Σύμβασης.  

6  Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται  των δικαιωμάτων που αναφέρονται  
στο άρθρο 21 του Π.Δ.  118/2007.  

7  Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής  
προσωπικότητας , τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της  
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου  
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που έχει αναλάβει να υλοποιήσει , όπως έχει περιγραφεί στην 
Προσφορά της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και με αναφορά σε αυτήν.  

8  Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει  καμία  
απαίτηση κατά των Φορέων για δαπάνες τις  οποίες πραγματοποίησε  
κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ  αφορμής αυτού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί να γίνει ύστερα απ ό 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου κατόπιν έγγραφης  
συμφωνίας και των δύο μερών, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες  
περιπτώσεις, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.24 του Π.Δ.  
118/2007 και πάντοτε στο πλαίσιο που δεν προσκρούει σε ουσιώδεις  
όρους της Προκήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου και  
του ισχύοντος θεσμικού κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή, οι  τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν θα αλλοιώνου ν 
την φύση του αντικειμένου του έργου (είδος,  ποσότητα, τιμή,  
παραδοτέα).   

2.  Μονομερής τροποποίηση των όρων της Σύμβασης εκ μέρους του  
Ελληνικού Δημοσίου είναι δυνατόν να γίνει για λόγους Δημοσίου  
Συμφέροντος , όπως εάν μειωθεί η/οι τιμή-ές με την οποία ο Ανάδοχος  
πληρώνεται  για την παροχή των υπηρεσιών του.    

 

ΑΡΘΡΟ 11-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.  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)  από την Αναθέτουσα Αρχή οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, για λόγους  
Δημοσίου Συμφέροντος.  Στην εν λόγω περίπτωση η καταγγελία γίνεται  
εγγράφως, με πλήρη αιτιολογία, τα αποτελέσματα της οποίας άρχονται  
μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή 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.  

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε  
οποιαδήποτε  από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη  
Σύμβαση, παρά τις προς  τούτο επανειλημμένες έγγραφες  
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη  Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες  
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
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 Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή  
εκκαθάριση, λυθεί ή  ανακληθεί η  άδεια λειτουργίας του ή γίνουν  
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,  στο σύνολο ή σε  
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων σύμφωνα και  
με το Άρθρο 16 της παρούσας σύμβασης.  

 Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα 
σχετικό με  την άσκηση του επαγγέλματός  του  

 Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους  
αναφερόμενους  λόγους του άρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.  118/2007.  

3.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον  
Ανάδοχο της εκ μέρους  της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης  
καταγγελίας.  Η περιέλευση της  δήλωσης  στον Ανάδοχο αποδεικνύεται  
με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ,  
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας , για όσες από τις περιπτώσεις  
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμί α 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας  
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός  
εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι  
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  

4.  Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της  
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας  
Αρχής:  

i.  Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας , Έργου, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από  
τη Σύμβαση.  

i i.  Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η  
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους  
του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας.  

5.  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που 
δικαιολογούν την καταγγελία της Σύμβασης, την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 
Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι  
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον  
Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου  
ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του 
τμήματος του Έργου που δε μπορεί , λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της  
Σύμβασης,  να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.  

7.  Σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία αναστέλλεται η ισχύς  
των διατάξεων περί διακίνησης Τύπου, ήτοι καταργείται το αντικείμενο  
της ταχυδρομικής διακίνησης του Τύπου, η παροχή της ταχυδρομικής  
υπηρεσίας παύει από την έναρξη ισχύος του νόμου χωρίς οποιαδήποτε  
αποζημίωση.  
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ΑΡΘΡΟ 12. ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή μη επιδίωξη των  
δικαιωμάτων της, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της  
από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει  άσκησή τους στο μέλλον.  
Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία  
μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή  θα μπορεί παράλληλα να ασκήσει  
όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από 
τα οποία με κανέναν τρόπο δεν παραιτείται.   

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ.                         εγγυητική επιστολή της  
Τράπεζας                 συνολικού ποσού                                  που  
αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α.  
για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο  
ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο 
ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ.  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να προβλέπει ότι  
σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά 
περίπτωση τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις οφείλεται και το 
τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  
 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται αφού 
προηγουμένως ενημερώσουν γραπτώς οι  Φορείς την Αναθέτουσα Αρχή για  
την πλήρη και κανονική εκτέλεση του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ αυτών και  του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λύση ή λήξη αυτής  
και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών , ο Ανάδοχος θα αναλάβει  
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε  
οποιοδήποτε  τρίτο,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  
Αναθέτουσας Αρχής , οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
δύνανται  να περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των  
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  Επίσης,  θα 
αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του  
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής.   

2.  Όλα τα στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) των ιδιοκτητών  
και παραληπτών καθώς και των διακινουμένων εφημερίδων και  
περιοδικών που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την  
υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
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επιτρέπεται  να γνωστοποιηθούν ή  δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος  και η  
Αναθέτουσα Αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται  
στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και  δε ν 
αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.   

3.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η , για σκοπούς διαφορετικούς από 
την εκτέλεση της Σύμβασης, χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών,  
οι  οποίες είναι  εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους  
πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.  

4.  Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι  
γνωστά στους τρίτους ακόμα και εάν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά.  Η τήρηση εμπιστευτικών  
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και  
το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της  
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό  
και για τις  δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.   

5.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει  όλα τα έντυπα 
στους χώρους του και στους ανθρώπους  που ασχολούνται με το Έργο,  
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 
χώρους ή εταιρείες.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την  
Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.  

6.  Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται  σε  
πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις  
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά 
περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της  
Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου ή να απαιτήσει ποινική  
ρήτρα. Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, οι  Χρήστες έχουν δικαίωμα να  
ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή όταν συντρέχουν λόγοι για τη ν 
καταγγελία της Σύμβασης , εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

7.   Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να  
διασφαλίσει ότι  και οι  υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του  
γνωρίζουν και  συμμορφώνονται με τις  παραπάνω υποχρεώσεις.  

8.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των  
συμφερόντων του με  τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής,  να  
παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ που  
έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μία 
πλήρη σειρά των αρχείων και  εγγράφων και  του λοιπού υλικού που 
αφορά στην διοίκηση και υλοποίηση του Έργου καθώς και στις  
υπηρεσίες που θα παρέχονται  στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν.  Τα 
αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του  
Αναδόχου που δεν αφορούν του Έργο.   

9.  Ο Ανάδοχος οφείλει να  προσαρμόζεται σύμφωνα με  τις  υποδείξεις της  
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
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ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

 
1.  Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης με  

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται, κατ’ αναλογία για το πεδίο  
παροχής υπηρεσιών, οι  σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
Κεφάλαιο Γ «Εκτέλεση Προμηθειών» του Π.Δ.  118/2007  
συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης του Αναδόχου.  

2.  Οι ποινικές ρήτρες και η έκπτωση δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος  
αποδείξει  ότι  η μη προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης  
οφείλεται σε ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε  
επόμενο άρθρο της παρούσας Σύμβασης, ή σε υπαιτιότητα της  
Αναθέτουσας  Αρχής.   

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

1.  Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή  σε αναγκαστική 
διαχείριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή  συμβιβαστεί με  
τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί  
εκούσια διάλυση με  σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και  
συνέχιση των εργασιών του, η  Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει  
τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το  
σύνδικο ή  τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται  η  
εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

2.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και  
οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε  
αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός  
από τον τερματισμό της Σύμβασης,  να συνεχισθεί η εκτέλεση του Έργου 
από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι  οποίοι θα 
ολοκληρώσουν το Έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,  είτε  
μόνοι τους είτε συμπράττοντας με άλλον,  σε αντικατάσταση του  
ελλείποντος  μέλους , εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες  
στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη  ΣΥΜΒΑΣΗ ή 
μέρος αυτής, ή  οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από 
αυτήν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμη και αν 
πρόκειται για συνδεδεμένη προς τον Ανάδοχο επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρ. 42 ε  κ.ν.  2190/1920 ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό 
έλεγχο με τον Ανάδοχο.  

2.  Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις  
πληρωμές , που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής  
του  σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις.  
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ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

1.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποφασίσει να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
την εκτέλεση τμήματος του Έργου σύμφωνα με την προσφορά του , 
οφείλει πριν την ανάθεση αυτή, να ενημερώσει εγγράφως τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή και να λάβει έγγραφη έγκριση από αυτή.  
Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία καθώς και  η ταυτότητα  
του υπεργολάβου κοινοποιούνται  στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί  με  
έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει  
ότι  ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής  
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς το γεγονός αυτό να 
επηρεάζει  την έκταση της ευθύνης του Υποψήφιου Αναδόχου.   

2.  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τη ν 
Αναθέτουσα Αρχή.  

3.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις  πράξεις , παραλείψεις και αμέλειες των  
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως  
ακριβώς και για τις  πράξεις,  παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των  
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.  

4.  Ο Ανάδοχος δικαιούται  να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον  
μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα  
κριτήρια επιλογής  που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  

5.  Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να  
έχει τη  γραπτή άδεια της Αναθέτουσας  Αρχής.  Τα τμήματα τα οποία 
καλύπτει η υπεργολαβία καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου 
κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση 
του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι  ο υπεργολάβος  
ανταποκρίνεται  στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την  
ανάθεση της Σύμβασης.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο 
αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στη ν 
εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της ,  
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος  
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της  
Αναθέτουσας Αρχής, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην περ. 3 της  
παρ. 3.2 του  Άρθρου 3 της  παρούσας.  

7.  Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου  
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.   

8.  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου  
με υπεργολάβο/υπεργολάβους , ο οποίος ή οι οποίοι  
συμπεριλαμβάνονται  στην Προσφορά του Αναδόχου, ο Ανάδοχος  
οφείλει:  

i.  Να γνωστοποιήσει άμεσα τη διακοπή συνεργασίας στη ν 
Αναθέτουσα Αρχή.  

ii.  Να συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου με ίδια μέσα ή καινούρια  
συνεργασία/υπεργολαβία με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 
Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας  
Αρχής.  
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i i i.  Προς τούτο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει  ότι  στο πρόσωπο 
του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις  
καταλληλότητας για τις  οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε  
κατάλληλος.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

1.    Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.  

2.    Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά  
στις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών που δημιουργούνται από τη  
ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια,  
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι  πάντοτε  το Ελληνικό.  

3.   Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη 
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

1.  Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των  
συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια 
ανωτέρας βίας,  υπό την προϋπόθεση ότι  η επικαλούμενη ανωτέρα βία  
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και  ότι  ο Ανάδοχος  που πλήττεται  
από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις  απαραίτητες  
ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις  επιπτώσεις του γεγονότος  
ανωτέρας βίας.  Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο  
και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της  
Σύμβασης.  

2.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που αυτή οφείλεται σε  
περιστατικά ανωτέρας βία.  Η απόδειξη της συνδρομής των  
προϋποθέσεων επέλευσης ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την  
επικαλείται.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται  ενδεικτικά:  
α) η  γενική ή  μερική απεργία,  β) πλημμύρα, γ)  σεισμός , δ) πόλεμος  
κλπ. 

3.  Σε περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας που έχει ως αποτέλεσμα τη ν 
αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η απόδειξη  
αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται ,  
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά  
που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι  εντός αυτών των 15  
ημερών κατέβαλε όλες τις  απαραίτητες προσπάθειες να  
αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά  
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 
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αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10)  ημερών από 
τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Σε περίπτωση  
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η  
αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου.  

5.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δε ν 
αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα  
αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 21. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

2.  Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
και σε άλλη γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά 
του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο  
κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό 
κείμενο,  το οποίο και  κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

3.  Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα 
από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3)  
πρωτότυπα, τα δύο (2)  κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή, και ένα  
(1)  στον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

    Για τη Γενική Γραμματεία   

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

          Με εντολή Υπουργού 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης  

            και Επικοινωνίας 

 

 

 

         Ελευθέριος Κρέτσος 
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