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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΔΑΜ : ………………

ΑΡ.ΔΙΑΚ.:20/2018
ΑΡ.ΦΑΚ.  20/2018

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8, 
 Τ.Κ: 17456, Αλιμος     
 Πληροφορίες :Μ.ΤΣΑΒΑΡΗ Δ .ΦΩΤΕΙΝΟΥ  
Τηλ:.210/9989585, 210/9989797
Φαξ :  210/9989589
Email: b4@oaed.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΚΑΙ ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 799.800,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΑΣ : 64941
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 8/11/2018 ημέρα Πέμπτη  & ώρα : 15:00

Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση  : Δαπάνη για ένα (1) έτος : 799.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δαπάνη παράταση έως έξι (6) μήνες:
399.900,00€

Προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ
Διάρκεια Σύμβασης :   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Διάρκεια σύμβασης : Ένα έτος (1) από την 
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης 
για έξι (6) μήνες .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
Την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :
1. του  ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του άρθρου 107 του ν.4497/2017( ΦΕΚ Α 171)
3. του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107)
4. Του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), ιδίως του άρθρου 107
5. του  Π.Δ.38/2017  (ΦΕΚ  Α/63) «Κανονισμός  λειτουργίας  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών»
6. του  Π.Δ.  39/2017 (ΦΕΚ  Α/64/4-5-2017)  «Κανονισμός  Εξέτασης  Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»
7. του  Ν.  4320/2015 (άρθρ.37)  «Ρυθμίσεις  για  τη  λήψη  άμεσων  μέτρων  για  την 
αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της  Κυβέρνησης  και  των 
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) .
8. του  Ν.4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
9. του  Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
10. του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
11. του  Ν.  4155/2013 (ΦΕΚ  Α΄/120/29-05-2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις»  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  4144/2013  που 
τροποποίησε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ 15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 
12. του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο ΟΑΕΔ κατέστη 
καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ
13. του  Ν.4129/2013  (ΦΕΚ/Α/52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  
Συνέδριο» και τις  διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-
2014).
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14. του Ν. 4024/2011 (άρθρ.26)  (ΦΕΚ/Α/226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της  
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
15. του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
16. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση  
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  και τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013.
17. του  άρθρου  68   “Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ/Α/115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις  
εργασιακές σχέσεις.
18. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή  
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις  
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του  
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005 ’’, καθώς και της 
απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν  
εξωχώριες εταιρίες”
19. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 
20. του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
21. του  Ν.2690/1999 (ΦΕΚ  Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
22. του  Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
23. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
24. του  Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β’  267) «Περί  καθορισμού κατώτατου ύψους των 
δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
25. του  ΠΔ  63/2005 «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 & 
Π.Δ. 189/2009
26. του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138) 
27. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 (Β΄1590) «Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας  &  Οικονομικών  περί  «Καθορισμού  των  χώρων  στις  οποίες  λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες»
28. Την  Υ.Α.  Φ. 404/163/2013 (Β΄401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής  επιβεβαίωσης  της  λήψης  και  της  ασφαλούς  χρονοσήμανσης,  β)  τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 
πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ 
φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» 
29. του  Ν.4053/2012 (ΦΕΚ  Α’  44)  «Ρύθμιση  λειτουργίας  της  ταχυδρομικής  αγοράς, 
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
30.  Της αριθμ. 688/52 (ΦΕΚ 1412 Β’ /10-6-2013) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 
των  περιπτώσεων  που  επιβάλλεται  κατ΄αποκοπή  αποζημίωση  για  πλημμελή  παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών»
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31. Της αριθμ.  686/064 (ΦΕΚ 1700Β΄/10-7-2013) Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός 
Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
32. Της  αριθμ.  687/328 (ΦΕΚ  1874  Β΄/31-7-2013)  Υπουργικής  Απόφασης  «Κώδικας 
Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
33. Της αριθμ.  1001/Φ21 (ΦΕΚ 384 Β΄/24-3-2005) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του 
Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».
34. της  υπ’  αριθ.  190789/3.6.02 απόφασης  του  Υπ.  Απασχόλησης  &  Κοινωνικής 
Προστασίας  (ΦΕΚ  754/B/19.6.02,«Παράλληλη  άσκηση  αρμοδιοτήτων»  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  αριθμό.  191041/24-07-2003  Υ.Α  του  Υπουργού  Εργασίας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
35. Tης οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ
36. Του  Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7 της  Επιτροπής της  5ης  Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας.
37. της ΥΑ 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
38. της  ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες  και 
διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  
39. των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη  της  παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
40. Το  με  αριθμό  42452/25-6-2018  πρωτογενές  αίτημα  της  υπηρεσίας  (ΑΔΑΜ: 
18REQ003323651 2018-6-26)
41. την αριθμ. 1257/26-6-2018 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης έτους 2018
42. την αριθμ. πρωτ. 29406/804/18-6-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
43. Τις  υπ’  αριθμ.  1313/33/8-5-2018  και  2794/67/4-9-2018  αποφάσεις  του  ΔΣ  του 
Οργανισμού με τις οποίες εγκρίθηκαν η διενέργεια του  Aνοικτού Δημόσιου Διεθνούς 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική  άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα 
αναλάβει τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας (υπηρεσίας ταχυμεταφοράς) για 
τον  ΟΑΕΔ  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό   προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
799.800,00€ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης 
έως έξι (6) μήνες 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Aνοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά  βάσει μόνο της τιμής, για την 
επιλογή αναδόχου του έργου που θα αναλάβει τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας 
(παροχή   ταχυδρομικών  υπηρεσιών) για  τον  ΟΑΕΔ  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  το 
εξωτερικό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
• για  το  ένα  (1)  έτος  645.000,00€ πλέον  ΦΠΑ  24%,  ήτοι  799.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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• για  την  παράταση  έως  έξι  (6)  μήνες  322.500,00€ πλέον  ΦΠΑ  24%,  ήτοι 
399.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η   δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του 
Οργανισμού,  ΚΑΕ 0831

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) 
μήνες.
 
5. Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  του 
προσφέροντες  για  180  ημέρες προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα  ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους 
όρους, της παρούσας Διακήρυξης  . 
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή 
προκειμένου  να  υποβάλλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία 
υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η  σύμβαση  εφόσον  η  λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
 Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή 
φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.   

7. Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr., του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε 
(35 ) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης της σύμβασης  στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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8. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.

gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Α.Σ. 64941

4/10/2018
ΗΜΕΡΑ : Πέμπτη

4/10/2018
ΗΜΕΡΑ: 
Πέμπτη
ΩΡΑ : 10:00 

8/11/2018
ΗΜΕΡΑ: 
Πέμπτη
ΩΡΑ : 15:00

15/11/2018 
ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη
ΩΡΑ : 11:00
(Τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την 
καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  καθ΄οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  εκτός 
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ  και  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα, 
θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  είτε  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγιστούν,  εφόσον 
αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον 
αποσταλούν  ηλεκτρονικά. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36,37,258 και 259 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 
της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/β/2-6-2017) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

9. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ , η οποία οφείλεται σε 
γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή της προσφοράς, όπως 
ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευση της. Η ανωτέρω 
αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και  Ανάπτυξης  και  στη  συνέχεια,  με  αιτιολογημένη  απόφασή της,  η  αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.

10. Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 
(Προμηθευτές)  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από 
πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής   .  Ο  κατάλογος  των Αρχών που 
παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα  της  Αρχής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (http:// 
www  .  eet  .  gr  /  opencms  /  EETT  /  ElectronicCommunications  /  DigitalSignatures     
/  Supervised  .  list  .  html  ) . Στη συνέχεια  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-
Διαδικτυακή πύλη – www  .  promitheus  .  gov  .  gr   ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που 
ορίζεται  στις διατάξεις της  ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/β/2-6-2017) «Τεχνικές 
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λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,  ως αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο της παρούσας 
Προκήρυξης «Χρόνος & Τρόπος Υποβολής των Προσφορών».

11. Επίσης,  εάν  ο  προσφέρων  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως,  προσφυγή  κατά  της 
διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  προσφυγή,  θεωρείται  ότι 
αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως,  όλους τους όρους της διακήρυξης και  δεν 
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή 
εμμέσως τους όρους της διακήρυξης. 

12. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός,  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 
παρούσας καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟΣ Α
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Π.Δ. 39/2017)

13. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί: 
α)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
β) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,
γ)  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  : 
www.  oaed  .  g  r    στην διαδρομή : Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΉ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΎΠΟΥ (ΒΆΣΗ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). 

14. Προκήρυξη   (  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)θα δημοσιευτεί:   
α)  στην Υπηρεσία των Εκδόσεων τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
β) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΗ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΗΤΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΑΕΔ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  - ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο.Α.Ε.Δ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 645.000,00€(χωρίς  ΦΠΑ  24%),  ήτοι  799.800,00€
(συμπερ.ΦΠΑ 24%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΞΙ (6) 
ΜΗΝΕΣ 
322.500,00€  (χωρίς  ΦΠΑ  24%),  ήτοι  399.900,00€ 
(συμπερ.ΦΠΑ 24%)
 
Έγκριση Α.Υ. 1257/26-6-2018
ΑΔΑ:ΩΦ4Χ4691Ω2-ΖΜ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2018

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  

64110000-0  Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
ΚΑΕ 0831

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4/10/2018 ημέρα Πέμπτη

8/11/2018  ημέρα Πέμπτη
Ώρα: 15:00

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 64941

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1/10/2018 ημέρα Δευτέρα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 1/10/2018 ημέρα Δευτέρα
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ

4/10/2018 ημέρα Πέμπτη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ  (1)  ΕΤΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
210 9989797 210 9989585
-Ε_ΜΑΙL: b4@oaed.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της Σύμβασης
 1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
 1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
 1.5 Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών & Διενέργεια Διαγωνισμού
 1.6  Δημοσιότητα
 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1   Γενικές Πληροφορίες  
2.1.1.   Έγγραφα της σύμβασης 
2.1.2.   Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
2.1.3.   Παροχή Διευκρινίσεων 
2.1.4.   Γλώσσα
2.1.5.   Εγγυήσεις
2.2.    Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1.   Δικαιούμενοι συμμετοχής 
2.2.2.   Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.3.   Λόγοι αποκλεισμού 
2.2.4.   Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
2.2.5.   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
2.2.6.   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
2.2.7.    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.7.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά τηνυποβολή των προσφορών 
2.2.7.2. Αποδεικτικά μέσα 
2.3       Κριτήρια Ανάθεσης   
2.4   Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και 
          υποβολής  Οικονομικών προσφορών  
2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
3.         ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία   
3.5. Ματαίωση Διαδικασίας
4.         ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις  
4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
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4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.4  Υπεργολαβία   
4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
5.         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
5.3  Ανωτέρα Βία
5.4    Παρακολούθηση – Παραλαβή
5.5    Διάρκεια Σύμβασης
5.6     Εκχωρήσεις -Μεταβιβάσεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Π.Δ. 39/2017)
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ΜΕΡΟΣ Α΄

1.     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1.               Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   

Επωνυμία Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως  8, ΄Αλιμος 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 17456
Κωδικός ΝUTS EL 300
Τηλέφωνο 210/9989797
Φαξ 210/9989589
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο B4@oaed.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Μ.Τσαβαρή – Δ.Φωτεινού
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.oaed.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  που ανήκει 
στους  φορείς  Γενικής  Κυβέρνησης  και  συγκεκριμένα  στον  υποτομέα  Κεντρικής 
Κυβέρνησης.
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  παροχή  Γενικών  Δημοσίων 
Υπηρεσιών .  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL:www.oaed.gr)  :  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)     Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 
γ)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση 
του πίνακα Στοιχείων Αναθέτουσας Αρχής.  

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση  
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι   Οργανισμός  Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 
Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 0831 σχετικής πίστωσης  του προϋπολογισμού έτους  2018. 
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1.3                Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της   
σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι :
Η διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας - παροχή  ταχυδρομικών υπηρεσιών - για τον 
ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται αναλυτικά:
• για το ένα (1) έτος η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των 
645.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 799.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
• για  την  παράταση  έως  έξι  (6)  μήνες  322.500,00€  πλέον  ΦΠΑ  24%,  ήτοι 
399.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρεχόμενη  υπηρεσία  κατατάσσεται  στον ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64110000-0 (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες)
Η προσφορά που θα κατατεθεί αφορά στο σύνολο του έργου .
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά, βάσει μόνο της τιμής . 

1.4       Θεσμικό πλαίσιο   
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση  αυτής  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  όπως  ισχύουν  και  ιδίως  οι 
διατάξεις  και  αποφάσεις  που  αναφέρονται  ρητά  στο  προοίμιο  της  απόφασης  της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού ή απορρέουν  από τα οριζόμενα 
στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω .   

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/11/2018 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 15:00 μ.μ.
Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00π.μ.

1.6       Δημοσιότητα  
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
1/10/2018 στην Υπηρεσία  Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης : 

1. καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
2. καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Δημοσίου 
Συμβάσεων  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 
64941
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3. καταχωρήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  : 
www.  oaed  .  g  r    στην διαδρομή : Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΎΠΟΥ (ΒΆΣΗ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , αρχείο PDF) .

Η προκήρυξη   (  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.  3861/2010  αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,  στον 
ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) θα τηρούν και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης, 
εφόσον  επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
με  το δίκαιο της Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο 
Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται  και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον 
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.          ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2.1        Γενικές Πληροφορίες  
2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

• η  με  αρ.  20/2018  Προκήρυξη  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
•  οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος.

13

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




2.1.3.     Παροχή Διευκρινίσεων  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην ελληνική 
γλώσσα,  το  αργότερο  μέχρι  και  δέκα  (10)  ημέρες,  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα 
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν 
εξετάζονται. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
Όταν  τα  σχετικά  αιτήματα  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως  από  τον  οικονομικό  φορέα,  η 
αναθέτουσα  οφείλει  να  απαντούν  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες πριν  τη  λήξη  της 
προθεσμίας  που  ορίζεται  για  την  παραλαβή  των  προσφορών  (άρθρο  67  παρ.2 
Ν.4412/2016) .

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των 
προσφορών  (άρθρο  60  παρ.3  Ν.4412/2016), ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4.     Γλώσσα  
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε  έγγραφο της  σύμβασης  έχει  
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Οι  προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε 
δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή 
επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το 
αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του  προσφέροντος,  είτε  από  το  πρωτότυπο  έγγραφο  με  την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί  
Δικηγόρων.
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.4412/2016). 

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107 περ.14 Ν.4497/17, που τροποποιεί την παρ. 
10 του άρθρου 80 Ν.4412/2016)

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5   Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1  εκδίδονται  από  πιστωτικά 
ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και  έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος 
χαρτοσήμου, 
η) τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών  (περ.5 άρθρου 107 Ν.4497/17)
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει  το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της 
σχετικής σύμβασης. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V   της παρούσας   

2.2   Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής   
2.2.1.  Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς αλλά απαιτείται κατά την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε συγκεκριμένη 
νομική μορφή. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού προ-

σώπου με περισσότερες από μία προσφορές.

2.2.2.  Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1.  Για την  έγκυρη συμμετοχή στη  διαδικασία σύναψης της  παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  -προσφέροντες,  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, ήτοι 19.350,00€
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη  λήξη του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  (παρ.  2.4.5  της  παρούσας),  άλλως  η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον  προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν τη λήξη τους,  τη διάρκεια  ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
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δ) στην  περίπτωση  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  κι  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί 
ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ένδικο  βοήθημα  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η  προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση 
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή έχουν απορριφθεί αμετακλήτως  (περ.4 του άρθρου 
107 Ν.4497/17)
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων 
• αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
• παρέχει  ψευδή στοιχεία  ή  πληροφορίες  που αναφέρονται  στα άρθρα  2.2.3 
έως 2.2.6
• δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν   
        προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.  2.3.   Λόγοι αποκλεισμού   
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται  για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται  για ένωση οικονομικών φορέων)  ένας ή περισσότεροι  από τους ακόλουθους 
λόγους:
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της 
απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της  απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου  της 22ας Ιουλίου 2003,  για  την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας  στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ.  54), 
καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
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Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

A  ποκλείεται, επίσης ο οικονομικός φορέας   όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. (περ.6 άρθρου 107 Ν.4497/17).
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ((περ. 7 άρθρου 107 Ν.4497/17) :
Στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών  (I.K.E.) και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.), η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμε-
νων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν  στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί  
με αμετάκλητη  απόφαση, αυτή ανέρχεται  σε πέντε (5)  έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με  αμετάκλητη  απόφαση.  (παρ.  10  άρθρου  73  ν.4412/2016,  η  οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 
β) όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο 
προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
ή/και
γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του 
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
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παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες 
προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα΄  και  ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 
περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017).

2.2.3.3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας 
σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες 
καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν.  4412/2016.  Η  αθέτηση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 
4 του άρθρου 73. ( άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017)
(β) εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  έχει  αναστείλει  τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές  διατάξεις  νόμου.  Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του 
λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων κατά  την  παροχή  των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 
της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής,  να  αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται  να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας  παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την  ακεραιότητά  του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε ποινή  που του  στερεί  το  δικαίωμα 
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συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη 
συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (η)   η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει 
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την 
ημερομηνία  του  σχετικού  γεγονότος (παρ.  10  άρθρου  73  ν.4412/2016,  η  οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.4.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 
άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5.  Αποκλείεται,  επίσης,  προσφέρων οικονομικός φορέας  από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας   σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  3310/2005, όπως ισχύει  (αμιγώς εθνικός 
λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2.γ  και  2.2.3.3 μπορεί  να  προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει 
αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό 
επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.   Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο  έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή  υπουργική 
απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών. 
Ειδικότερα απαιτείται:
Εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,  περί κατοχής άδειας 
για  παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  (ειδικής  ή  γενικής  ανάλογα  με  το  είδος  της 
επιχείρησης).
Έγκριση της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 
Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.
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Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  Οι 
οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να 
συμμορφώνονται με το ISO 9001:2008 περί Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ή κάποιο 
ισοδύναμο 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, 
απαιτείται  ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών  των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται εφόσον αυτός είναι μικρότερος)  να είναι 
μεγαλύτερος  ή  ίσος  από το 100% του προϋπολογισμού  (περιλαμβανομένης  της 
παράτασης). 
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών /Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

• να διαθέτουν την αναγκαία υποδομή, προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχώς την υπό ανάθεση 
σύμβαση 

• να έχουν υπογράψει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις, αναλόγου φύσεως με το    
           αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.2.7. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.7.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά τηνυποβολή των προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
β) πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5  &  2.2.6 της 
παρούσης, 
προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους, ως  δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από τα άρθρα 79 (παρ. 1 & 3) και 79Α του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα  Παράρτημα  VI,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος VI.
Σε όλες τις περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται  ένα Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του  οικονομικού  φορέα νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να 
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για 
συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (άρθρο  79Α Ν.4412/2016,  το  οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 Ν.4497/2017).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.  7.2 .Αποδεικτικά μέσα    
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται  στις παραγράφους  2.2.1 έως 2.2.6 κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  105  παρ.  3  περ.  γ  του  ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών  στηρίζεται στις 
ικανότητες  άλλων  φορέων, οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια  επιλογής  κατά  περίπτωση  (παράγραφοι  2.2.4  -  2.2.6,  διάταξη  άρθρου  78 
Ν.4412/2016)) 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει  τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει  αναθέσει  τη σύμβαση διαθέτει  ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και  αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 
απόσπασμα του  σχετικού  μητρώου,  όπως του  ποινικού  μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, ήτοι :

• Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
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• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 
το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε, 

• τους νόμιμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  
• όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι 

συνεταιρισμός  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ 
πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από την  αρμόδια αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή 
χώρας.  
Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  δικαστική  απόφαση  εκδίδεται  από  το  οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Η  μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή  όπου  το  έγγραφο ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που 
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην  περίπτωση  β΄  της 
παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3.  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Για τις περιπτώσεις  του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας,  πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω  πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, θα 
προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση.

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.5
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών,  εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι  ανώνυμη  εταιρία,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στην  Ενότητα  3.2  της 
παρούσης.  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι  εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο 
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Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί  τούτου  υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016.

B.2.  Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
• Εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,  περί κατοχής 
άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ειδικής ή γενικής ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης).
• Έγκριση  της  Πολιτικής  Διασφάλισης  του  Απορρήτου  των  Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών  του  Υποψηφίου  Αναδόχου  από  την  Αρχή  Διασφάλισης  Απορρήτου  των 
Επικοινωνιών 
• Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με το ISO 9001:2008  περί Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ή 
ισοδύναμο 

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας της 
παραγράφου  2.2.5 απαιτείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων 
οικονομικών  χρήσεων  να  είναι  μεγαλύτερος  ή  ίσος  από  το  100%  του 
προϋπολογισμού του προσφερόμενου τμήματος, για το λόγο αυτό οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν :
α ) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  ισολογισμών  των  τριών  (3)  τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων σε  περίπτωση που υποχρεούνται  στην έκδοση Ισολογισμών 
(στις  περιπτώσεις  όπου  η  δημοσίευση  των  ισολογισμών  απαιτείται  σύμφωνα  με  την 
εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή 
β)  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  του  συνολικού  ύψους  του  ετήσιου  κύκλου 
εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση 
Ισολογισμών,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  το  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  (όλες  οι 
δραστηριότητες) ανά έτος , ως εξής : 
1. έτος (2017) κύκλος εργασιών (………………)
2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (………………)
3. έτος (2015) κύκλος εργασιών (………………)
Συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων ή των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και  Ε5 για το χρονικό διάστημα που 
αντιστοιχεί στις τρείς (3) χρήσεις ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι  
μικρότερο, προς επιβεβαίωση του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Β.4.  Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς  προσκομίζουν  τουλάχιστον  τρεις  (3)  συμβάσεις,  αναλόγου  φύσεως  με  το 
αντικείμενο του διαγωνισμού.   
Ο κατάλογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(από – έως) 

ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ  ΣΤΟ  ΕΡΓΟ 
(προϋπολογι
σμός ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ-
ΣΗΣ 
 (τύπος  & 
ημερομηνία) 

Σημειώνεται  ότι  όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά υποβάλλεται  βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης  ή  ανάλογο  πιστοποιητικό  Δημοσίας  Αρχής  ή  δήλωση  πελάτη-ιδιώτη  κατά 
περίπτωση:  
α. αν  ο  πελάτης-  αποδέκτης  είναι  αναθέτουσα  αρχή,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την  αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
β.  αν ο πελάτης-αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως  στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση του ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι  δυνατόν με απλή δήλωση του οικονομικού 
φορέα. 

Β.5. Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις 
που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση 
νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά, 
πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των 
καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την 
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα 
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται  από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο  καταλληλόλητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν. 
4412/2016.
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Β.8. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 (σβησε το πράσινο) για την απόδειξη 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3       Κριτήριο Ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει τιμής.

2.4                Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην  παρούσα 
Διακήρυξης για  το σύνολο του έργου.   
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται 
υποχρεωτικά  ψηφιακά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την 
ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά 
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του 
(συμπεριλαμβανομένης  της κατανομής αμοιβής μεταξύ  τους)  κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής

2.4.2               Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών   
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  g  r   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 
37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  Β/1924/2-6-2017) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή που υποστηρίζεται  από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το  οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες  
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υ.Α. 
Συγκεκριμένα  οι  οικονομικοί  φορείς  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και  την  εγγραφή  των 
στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:
1. Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολο-
γικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται  με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί  κα-
τέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
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Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του Συστήματος.
2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγ-
γραφή τους:
α) είτε  συμπληρώνοντας  τον  αντίστοιχο  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  identification 
Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοι-
χο σύστημα.
β) είτε  βάσει  της  συμμόρφωσης  με  το  σύστημα  Secur  eidenTityacrOssboRderslinKed 
(STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του Συστήματος.
3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται 
την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελλη-
νική
 - είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
Document Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οι-
κονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματι-
κό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνι-
κής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώμα-
τα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυ-
μα τον υποψήφιο χρήστη.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης με αρ.  56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β/1924/2-6-2017) 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική 
Προσφορά» στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα.
(β) έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη   «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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-Διευκρινίζεται  ότι  όπου  αναγράφεται  (υπό)  φάκελος,  νοείται  η  σχετική  κατηγορία  
επισυναπτόμενων  αρχείων  στο  σύστημα  ηλεκτρονικής  διενέργειας  του  παρόντος  
διαγωνισμού . 
(γ) κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα , επισημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος,  τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, 
τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν την τεχνική  και  οικονομική  τους προσφορά 
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην 
συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .
Εφόσον οι  τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Απόσυρση προσφοράς 

Οι οικονομικοί  φορείς  δύναται  να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας  προσφοράς, 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα προς 
την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείο  Portable Document Format (PDF) 
που  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος . Πιστοποιημένος χρήστης της 
Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί 
να προβεί στην απόρριψη της σχετικής  ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την 
καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  
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Εντός  τριών (3)  εργασίμων ημερών από την  ηλεκτρονική  υποβολή των  ως  άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο  (ο οποίος θα 
φέρει   την  παρακάτω  ένδειξη)  ,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία 
απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014  . 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY :
«………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..για ένα (1) έτος με 
δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «……/………/201..» 
( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Η   αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί   από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά  την  διάρκεια  της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν  υποβάλει  ηλεκτρονικά,   όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της 
διαδικασίας.
Αναλυτικότερα για την υποβολή των δικαιολογητικών έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις  του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45). 
διευκρινίζονται τα εξής :

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,  που έχουν εκδοθεί  από τις  υπηρεσίες  και  τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα  τελευταία  είναι  νομίμως 
επικυρωμένα  από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),  οι  οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες.
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3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών 
εγγράφων  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα όσων  ιδιωτικών εγγράφων  φέρουν  θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Όσα δικαιολογητικά  της  προσφοράς  απαιτείται  να  υποβληθούν σε έντυπη μορφή,  δεν 
πρέπει  να  έχουν   ξέσματα  ,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις  ή  άλλου  είδους 
αλλοιώσεις.  

Η   αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί   από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά  την  διάρκεια  της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που 
έχουν  υποβάλει  ηλεκτρονικά,   όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της 
διαδικασίας.

2.4.3.   Περιεχόμενο Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 
2.4.3.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  
Α)  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,  σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ    της παρούσας 
διακήρυξης.  Η  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 
διεξαγωγής του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη μορφή  (πρωτότυπο)  σε προθεσμία  που δεν 
υπερβαίνει  τις  τρείς  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από την  ηλεκτρονική  υποβολή.  H  εγγύηση 
συμμετοχής, προκειμένου να γίνει  αποδεκτή πρέπει να περιλαμβάνει το αριθμό και τον 
τίτλο της Δ/ξης και το περιεχόμενο της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα. 
Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 καθώς του άρθρου 79Α Ν.4412/2016,  ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη.
Σε όλες τις περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  (άρθρο 79Α Ν.4412/2016, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 Ν.4497/17) ως  προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος αυτού,  όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να 
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α Ν.4412/2016).
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Επισημαίνεται  ότι  πέραν  των  οριζομένων  στην  παρούσα  και  στο  Παράρτημα  VI 
πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του παρέχονται για 
τους  οικονομικούς  φορείς  στον  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ)  2016/7  της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: 
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
- http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VΙ). 
   
Γ)         Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,   περί 
κατοχής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ειδικής ή γενικής ανάλογα με το 
είδος της επιχείρησης).

Δ) Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών  του  Υποψηφίου  Αναδόχου  από  την  Αρχή  Διασφάλισης  Απορρήτου  των 
Επικοινωνιών.

Ε)     Πιστοποιητικό ISO 9001:2008   περί Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο 
(για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και 
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) 

2.4.3.2  Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
H  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στην  Ενότητα  «Τεχνικές  Προδιαγραφές  –
Απαιτήσεις»  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ι  της  Διακήρυξης  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Η Τεχνική  Προσφορά συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. 
Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάτι  τέτοιο,  η  προσφορά  αποκλείεται  από  περαιτέρω 
αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

2.4.4.    Περιεχόμενο  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»/Τρόπος  σύνταξης  και 
υποβολής Οικονομικών Προσφορών
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Στον υποφάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και 
να  περιέχει,  επί  ποινή  απορρίψεως,  τα  απαιτούμενα  από  την  διακήρυξη  οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς.
1.  Η  οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  επί  ποινή  απορρίψεως,  στον 
υποφάκελο  «Οικονομική  Προσφορά».  Η  «Οικονομική  Προσφορά»  συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, 
το σύστημα  παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή  pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθεση 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 σωστά στις 
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  μπορεί  να  επισυνάψει 
ψηφιακά υπογεγραμμένο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σύμφωνα με τα υποδείγματα οικονομικής 
προσφοράς.
2.  Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων εκτός 
του ΦΠΑ. Επισημαίνεται  ότι  το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
3. Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  κατά  παρέκκλιση  των  απαιτήσεων  της  διακήρυξης 
υποβολής,  δικαιολογητικών  του  υποφακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  υποχρεωτικά  σε 
απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 
προσφοράς  στον  υποφάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»-«Τεχνική  Προσφορά». 
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς  (λόγω  μη  εύρεσης  κατά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  -  «Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολής 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
5.  Οι προσφερόμενες τιμές είναι  σταθερές  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
6.   Ως  απαράδεκτες  θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή. 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5.   Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  εκατό  ογδόντα  (180) 
ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επόμενη  ημέρα  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
Διαγωνισμού (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/2016). 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
από τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως εκατό ογδόντα (180) 
ημέρες. Πέραν των ορίων αυτών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
97 του ν. 4412/16. 
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Προσφορά που ορίζει  χρόνο  μικρότερο  του προβλεπόμενου  από τη Διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να  παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την  αναθέτουσα αρχή,  πριν  από τη  λήξη της,  με  αντίστοιχη  παράταση της  εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της 
προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί 
οικονομικοί φορείς.

2.4.6.   Λόγοι απόρριψης  των προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με  βάση τα  αποτελέσματα του  ελέγχου και  της  αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα, με  τον  τρόπο και  με  το  περιεχόμενο  που 
ορίζεται  πιο  πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής 
προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο 
φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο 
φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  καθώς  και  στις  παραγρ.  3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας
β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3. περ.γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.      Αποσφράγιση & Αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 15/11/2018 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.  δηλαδή  τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 

2 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

3 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  προσωρινού 
Αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει 
σε  επόμενο  στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Για  την  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα 
/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) . 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς  να συμπληρώσουν ή 
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν 
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016.

3.1.2      Αξιολόγηση προσφορών  
Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα 
Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ 
οι  φάκελοι  της οικονομικής προσφοράς δεν  αποσφραγίζονται  αλλά τηρούνται  από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από 
την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
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Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση  ισότιμων προσφορών  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με 
κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία 
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 
της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  (εδ.  γ’   της  παρ.4  άρθρου 
100Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 18 άρθρου 107 Ν.4497/2017).

Κατά  της  ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική  προσφυγή σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

3.2       Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά   
κατακύρωσης 
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα (άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 19 του άρθρου 107 Ν.4497/17), στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης ,  ήτοι :

1.   τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  καθώς  και  παραστατικό  εκπροσώπησης,  σε 
περίπτωση  που συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ  υποβάλλει:
- ΦΕΚ σύστασης.
- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει)  με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσί-
ευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις)
- ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκ-
προσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευ-
σης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχει)
- Πρακτικό Δ.Σ (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο 
οποίο περιέχεται:  α) έγκριση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό,  β) εξουσιοδότηση 
αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή 
και υποβολή της προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμι-
μο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων του κα-
ταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών
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- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία.

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:
- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υπο-
βολής της προσφοράς τροποποιήσεις.
- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
- Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται:  α) 
έγκριση  συμμετοχής  στον παρόντα  διαγωνισμό,  β)  εξουσιοδότηση αντικλήτου  (εφόσον 
αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της 
Προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:
-  Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  και  σε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι 
κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων 
τροποποιητικών.
-  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του 
καταστατικού
- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία 
- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην 
οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
το καταστατικό της υποψήφιας αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, σε 
περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:
- Τα δικαιολογητικά σύστασης του.
- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και 
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο 
να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
στο Διαγωνισμό.

Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, υποβάλλει:
Έναρξη Επιτηδεύματος  και  τις  μεταβολές  του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία

ΣΤ. Εάν ο προσφέρων έχει άλλη νομική μορφή τα δικαιολογητικά προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης

2)         Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου   
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή  του  κράτους  –  μέλους  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 
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του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος  αφορά και  τα  πρόσωπα του 
δεύτερου  εδαφίου  της  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  δηλαδή  μέλη  του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τους 
έχοντες εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και συγκεκριμένα 
(περ.7 άρθρου 107 Ν.4497/17)  : 
α) τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή 
Εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), 
γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αστικός 
συνεταιρισμός  
δ)  το φυσικό πρόσωπο που ασκεί  την αντίστοιχη δραστηριότητα  στην περίπτωση της 
ατομικής επιχείρησης. 
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει 
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης .

3)         Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής   ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  δεν  τελεί    υπό πτώχευση,  ότι    δεν  τελεί  υπό  διαδικασία   
κήρυξης σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Αν το κράτος – μέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή,  στα  κράτη  –  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) .

4)         Πιστοποιητικό   
όλων  των  Οργανισμών  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς 
τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής).  Επίσης  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση 
αναφορικά με τους οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει  να 
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καταβάλει εισφορές 

5)         Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής  ,
 από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  κατά  την ημερομηνία  της  ως  άνω 
ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις του.  

6) Πιστοποιητικό/βεβαίωση από το   Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ,   
περί κατοχής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ειδικής ή γενικής ανάλογα με 
το είδος της επιχείρησης), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση  την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
ειδοποίησης.

7)      Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης των μετοχών   
(για την παράγραφο 2.2.3.5,) εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . 
Οι Ελληνικές Ανώνυμες  Α.Ε και οι Αλλοδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ /τος  82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-
04-1996)  «ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών»,  όπως 
αυτές  τροποποιήθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Ν.  3310/05,  όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  3414/05  (ΦΕΚ  279/Α΄/  10-11-2005)  και  υπό 
προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  από  τις  εν  λόγω διατάξεις.  Οι  εταιρείες  οφείλουν  να 
προσκομίσουν: 

α) Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες 
α.1  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. 
α.2   Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),  όπως τα στοιχεία  αυτά είναι  καταχωρημένα στο 
βιβλίο  μετόχων της εταιρείας,  το  πολύ τριάντα  εργάσιμες  ημέρες  πριν από την  ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.

β) Αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες 
για τις οποίες το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα του επιβάλλει για το σύνολο 
της δραστηριότητας  του ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα την ονομαστικοποίηση των 
μετοχών του στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου.
β.1. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής ,  κατά  το  δίκαιο  του  κράτους  της  έδρας  της 
επιχείρησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  της,  με  βάση  το  ισχύον 
καταστατικός της,  είναι ονομαστικές.
β.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και τον αριθμό των 
μετοχών  κάθε  μετόχου(μετοχολόγιο),  όπως  τα  στοιχεία  είναι  καταχωρημένα  στο 
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή των δικαιολογητικών. 
β.3. 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.  

γ) Αλλοδαπές εταιρείες 
για τις οποίες το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους δεν επιβάλλει για το 
σύνολο  της  δραστηριότητας  τους  ή  για  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου.
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γ.1.Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, 
περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης   των  μετοχών  εφόσον  υπάρχει  σχετική 
πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  της  επιχείρησης  νομίμως 
επικυρωμένη.
γ.2.  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης .
γ.3. Σχετική  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 
γ.4.Εγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην 
εταιρεία οι μέτοχοί της. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω  αιτιολογίας.  Δύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες  πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος 
και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

8)  Υ  πεύθυνη  Δήλωση   του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας 
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

9) Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α ) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  ισολογισμών  των  τριών  (3)  τελευταίων 
διαχειριστικών  χρήσεων  σε   περίπτωση  που  υποχρεούνται  στην  έκδοση 
Ισολογισμών  (στις  περιπτώσεις  όπου  η  δημοσίευση  των  ισολογισμών  απαιτείται 
σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος) , ή 

β)  Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν.1599/1986,  του  συνολικού  ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια,  σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται 
στην  έκδοση  Ισολογισμών, στην  οποία  θα  δηλώνουν  το  γενικό  ετήσιο  κύκλο 
εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος , ως εξής : 
1. έτος (2017) κύκλος εργασιών (………………)
2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (………………)
3. έτος (2015) κύκλος εργασιών (………………)
Συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων 
ή  των εκκαθαριστικών  σημειωμάτων  ή  των εντύπων Ε3  και  Ε5  για  το  χρονικό 
διάστημα  που  αντιστοιχεί  στις  τρείς  (3)  χρήσεις  ή  για  όσο  διάστημα 
δραστηριοποιείται  εφόσον  αυτό  είναι  μικρότερο,  προς  επιβεβαίωση  του 
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 

10)     Πίνακα   με  Συνοπτική  Παρουσίαση  Έργων   για  την  απόδειξη  της  τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ,  με τις εξής προϋποθέσεις :
• Να περιλαμβάνει τρία  (3) έργα συναφή με το προκηρυσσόμενο, τα οποία να έχει 
εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως  κατά τα τρία (3) πριν από τη συμμετοχή του 
στο διαγωνισμό έτη 
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• Σε  περίπτωση  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας  η  ως  άνω  προϋπόθεση  πρέπει  να 
καλύπτεται  αθροιστικά  από  τα  μέλη  της  Ένωσης  Κοινοπραξίας.  Η  έλλειψη  της 
παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του υποψηφίου απαράδεκτη.
• Ως συναφείς με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου υπηρεσίες νοούνται οι 
ταχυμεταφορές κάθε είδους και οποιασδήποτε συσκευασίας, εφοδίων, υλικών, δεμάτων 
κλπ.
• Ο εν λόγω Πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : α) Πελάτη, β) τίτλο 
έργου και σύντομη περιγραφή του, γ) ποσό αμοιβής και δ) ημερομηνία παράδοσης. 
• Θα  συνυποβάλλονται  α)  οι  σχετικές  βεβαιώσεις  υλοποίησης  ,  β)  οι  σχετικές 
συμβάσεις και γ) παραστατικά τιμολόγησης

11)  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  : 
πιστοποιητικό  ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού 
εν ισχύ.

12) πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς. Σε 
περίπτωση  που  η  έκδοση  του  εν  λόγω   πιστοποιητικού  δεν  είναι  εφικτή,  θα 
προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση. (άρθρ.80 παρ.2 Ν.4412/2016)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην 
ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Με  την  παραλαβή  των ως άνω δικαιολογητικών,  το  σύστημα εκδίδει  επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει  ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε  αυτά  που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός  πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 
του  Συστήματος,  ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να 
παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον 
ημέρες. 
Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Η προσφορά του  προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται  (άρθρο 103 Ν.4412/2017, 
όπως τροποποιήθηκε με τις περ.20,21,22 του άρθρου 107 Ν.4497/2017), καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα  που υπέβαλε  την  αμέσως επόμενη  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρω-
τότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν 
αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με τα  άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4.-2.2.7. της παρούσας  Διακήρυξης.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευ-
ρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμι-
ση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές),  δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προ-
σκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πλη-
ροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο 
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε : 
α) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
β) είτε για κατακύρωση  της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης  .  

3.3       Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
Η  εν  λόγω  απόφαση  αναφέρει  την  προθεσμία  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4 .
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του ν. 4129/2013 . 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον αυτός 
υποβάλλει επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του 
συμφωνητικού θέτοντάς του   προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)   
ημέρες (περ.  27  άρθρου 107 Ν.4497/17)     από την  κοινοποίηση   της σχετικής  ειδικής 
πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.

3.4       Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία     
(εφαρμογή διατάξεων άρθρων 360 επ. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ΠΔ 39/2017)
Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβα-
ση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής  νομοθεσίας,  υποχρεούται  να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή πα-
ράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 Ν.4412/2016). 
Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και είναι  απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την άσκηση των σχετικών ένδικων βοηθημάτων κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 Ν.4412/2016). 
Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης  διοικητικής  προσφυγής κατά  των  εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δη-
μόσιων συμβάσεων εκτός από την ως άνω προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ. 3 
Ν.4412/2016). 
Δεν επιτρέπεται  η  άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά  απόφασης της  ΑΕΠΠ 
(άρθρο 362 παρ. 4 Ν.4412/2016). 
Συγκεκριμένα με την ως άνω  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφε-
ρόμενος οικονομικός φορές μπορεί  να αιτηθεί :
• Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 Ν.4412/2016) 
• Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 367 
παρ. 2 Ν.4412/2016)) 
• Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που έχει παρανόμως συναφθεί (άρθρα 368 έως 
370 Ν.4412/2016)).
Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που έχει υποστεί / ενδέχεται να υπο-
στεί  ζημία από απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του άρ-
θρου 360 Ν.4412/2016, δικαιούται δικαστικής προστασίας: ήτοι, 
• να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης της ΑΕΠΠ και 
• να ασκήσει αίτηση για την ακύρωσή της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων του 
αρ. 372 του ν. 4412/201644. 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ίδια - με τον οικονομικό φορέα - ως 
άνω αναφερόμενα ένδικα βοηθήματα, εφόσον η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προ-
σφυγή του οικονομικού φορέα (άρθρα 372 Ν.4412/2016 και 18 ΠΔ 39/2017).

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
361 Ν.4412/2016 είναι : 
• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμε-
νο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδια-
φερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
• Κατά παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλει-
ψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνι-
σμού και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της παρούσας. 

Γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως στοιχείο του παραδεκτού της προσφυγής (άρθρο 
363 Ν.4412/2016):
Η προδικαστική προσφυγή συνοδεύεται,  επί  ποινή απαραδέκτου από κατάθεση παρα-
βόλου υπέρ του Δημοσίου , ποσού ίσου με το 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο επιστρέφεται  στον προσφεύγοντα σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλ-
λόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.

Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.441/2016) :
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν 
τη  σύναψη  της  σύμβασης,  επί  ποινή  ακυρότητας  αυτής  κατά  το  άρθρο  368 
Ν.4412/2016. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της δια-
γωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 366 Ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 365 επ Ν.4412/2016 και του 
ΠΔ 39/2017.

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας  
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία  ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν. 
4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4.         ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται  πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στην 
παρούσα Διακήρυξη και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή  όλων των  όρων της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση της  αναθέτουσας  αρχής 
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε  περίπτωση  τροποποίησης της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση,  συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται  σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  Για κάθε διαφορά που 
δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην  Αθήνα.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί  τις  υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δίκαιο,  οι  οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4     Υπεργολαβία  
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο της είτε σε 
τμήματα αυτής σε υπεργολάβο. 
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 39 και 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί  στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει  από τις Συνθήκες και  την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
5.1  Τρόπος πληρωμής
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο, ήτοι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) εξοφλητική  απόδειξη  του  αναδόχου,  εάν  το  τιμολόγιο  δε  φέρει  την  ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε»
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 
4412/16) .
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και  την  πληρωμή,  μπορούν  να  ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ,  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.   Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για 
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, στο όνομα και για 
λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 
Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση  γίνεται κατά την πληρωμή των τιμολογίων.

Από την  καθαρή αξία  του  τιμολογίου  αφαιρούνται  όλες  οι  ανωτέρω κρατήσεις  και  στο 
υπόλοιπο  γίνεται  κράτηση  8%  στην  καθαρή αξία  για  την  παροχή  υπηρεσιών  που 
αποτελεί  και  την  παρακράτηση  του  αναλογούντος  φόρου  εισοδήματος  (αρ.  24  του 
ν.2198/94). 
Για  την  παρακράτηση  αυτή  θα  δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα 
χρησιμοποιηθεί  από  τον  προμηθευτή  κατά  την  υποβολή  της  ετήσιας  φορολογικής 
δήλωσής του. 
Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  της  αξίας  των  τιμολογίων  βαρύνει  την 
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 24%.
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Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας 
βαρύνουν τους δικαιούχους.

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά για 
την πληρωμή μιας δαπάνης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία.

5.2     Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις   
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203 Ν.4412/16)  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμ-
μορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι  σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται  ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία 
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημε-
ρών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες από  την  άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβα-
σης.
Επίσης μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

-Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εντύπων εντός της Ελλάδας και χωρών 
κρατών μελών της Ε.Ε. επιβάλλεται ρήτρα 70,00€ ανάλογα με τη σημαντικότητα των 
διακινούμενων εντύπων.
-Για αποστολές από και προς τον υπόλοιπο κόσμο επιβάλλεται ρήτρα  έως 100,00€ 
ανάλογα με τη σημαντικότητα των διακινούμενων εντύπων.
-Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση δέματος ή φακέλου επιβάλλεται ρή-
τρα 20,00 €  για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης.

Η  ρήτρα  εισπράττεται  με  παρακράτηση  από  το  συμβατικό  αντάλλαγμα  του  
αναδόχου για το μήνα μέσα στον οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα 
μεταφορικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των 
κινδύνων πυρός-κλοπής-πλημμύρας-τρομοκρατικών ενεργειών-κ.λπ. και αποζημιώνει τον 
ΟΑΕΔ  σε  κάθε  τέτοια  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  οριζόμενα,  χωρίς  να 
δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας.
Σε  περίπτωση  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  οι  ως  ανωτέρω  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται 
αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο σε κάθε ένα από τα Μέλη της.
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει,  αζημίως  γι’  αυτήν,  έκπτωτο  τον 
Ανάδοχο, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει  κατ’  εξακολούθηση  ουσιώδεις  όρους  της  Σύμβασης  που  θα  υπογραφεί, 
εφόσον  μετά  από  δύο  τουλάχιστον  διαδοχικές  σχετικές  έγγραφες  επισημάνσεις  της 
Αναθέτουσας Αρχής δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.    
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Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της 
Διακήρυξης

5.2.3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου  μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής (άρθρο 218 Ν.4412/2016).
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών προ-
θεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατι-
κής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανα-
καλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφο-
ρούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβα-
σης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3       Ανωτέρα βία  
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση - παραλαβή του έργου θα γίνεται από τριμελής πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες  επιτροπές  (Παρακολούθησης  –  Παραλαβής)  που  θα  ορίζεται  με 
απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  Οργάνου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 
παράγραφος  11  β)  του  Ν  4412/2016. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται 
έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  δεν  ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει  τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι  ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την/τις  αρμόδια/ες  επιτροπή/ές  παραλαβής.  Η  οποία  και  θα  εισηγείται  στο  αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον  ανάδοχο 
ημερολόγιο  στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του   αντικειμένου  της 
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 
συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί 
αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη 
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

5.5                Διάρκεια σύμβασης  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1)  έτος από την υπογραφή της σύμβασης 
με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες.
Η συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από   αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 .

5.6  Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, η 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που 
απορρέουν  από τη  Σύμβαση,  σε  Τράπεζα  της  επιλογής  του  σύμφωνα με  τις  κείμενες 
διατάξεις. 
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Άρθρο 6 –Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η  Σύμβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο. Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης 
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ΄αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, συμφώνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αποκλειστικά αρμόδια θα είναι η ελληνική δικαιοσύνη.

Για όσα δεν  προβλέπονται  από την παρούσα διακήρυξη,  ισχύουν οι  περί  προμηθειών  
διατάξεις  του  Δημοσίου,  όπως  ισχύουν  κάθε  φορά,  οι  οποίες  διέπουν  την  παρούσα  
διακήρυξη καθώς και την σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας - παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών -  (παραλαβή,  διαλογή,  μεταφορά και  διανομή  ταχυδρομικών 
αντικειμένων  )  για  λογαριασμό  του  ΟΑΕΔ,  για  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
και το Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες.
Συγκεκριμένα,  το  έργο  αναφέρεται  στην  παροχή  ολοκληρωμένων  ταχυδρομικών 
υπηρεσιών  με  σκοπό  την  έγκαιρη,  ασφαλή  και  ποιοτική  παραλαβή,  διαλογή, 
μεταφορά/παράδοση τους στους τελικούς αποδέκτες σε όλη την επικράτεια της χώρας και 
στο εξωτερικό- χώρες στην Ευρώπη. 
Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο, υπηρεσίες του έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τους  όρους,  τις  απαιτήσεις  και  προϋποθέσεις  της  παρούσας  διακήρυξης.  Εξαιτίας  του 
μεγάλου όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της 
δεοντολογίας  που  απαιτείται  κατά  τη  διαχείριση  και  παροχή  των  προς  ανάθεση 
ταχυδρομικών υπηρεσιών , οι υπηρεσίες πρέπει να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους 
χρόνους με τη δέουσα ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει με τεκμηριωμένο τρόπο όλους τους όρους 
της διακήρυξης.
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  καθορίζονται  με  βάση  την  ισχύουσα 
νομοθεσία για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Όλα τα έγγραφα είναι αυστηρά εμπιστευτικού περιεχομένου και ο διακομιστής οφείλει να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των μεταφερόμενων 
δεμάτων, φακέλων και λοιπών εγγράφων. 
2. Η παράδοση του υλικού, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα παρακάτω 
πίνακα                                                    
3. Σε όλες τις προσφερόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες δύναται η αποστολή να ισοδυναμεί 
με παραλαβή με χρέωση στον παραλήπτη (όντας παραλήπτης η Αναθέτουσα αρχή), μόνο 
κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας αρχής.  Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η 
χρέωση  οποιασδήποτε  άλλης  τιμής  πέραν  της  αντίστοιχης  αναγραφόμενης  στην 
υπογραφείσα σύμβαση.
4. Η πρόσθετη υπηρεσία πρωινής παράδοσης αναφέρεται σε παράδοση στον παραλήπτη 
πριν τη 10η πρωινή και χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας.

5.Δεν θα υπάρχει χιλιομετρική επιβάρυνση για απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει  να: 
• Λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή φθοράς  των μεταφερόμενων υλικών 

καθώς και τη ασφαλή  και  έγκαιρη παράδοση αυτών.
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• Καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια καθώς και όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
(Πίνακας Υπηρεσιών και όποιας νέας ιδρυθεί στο μέλλον, με τους ίδιους όρους που 
διέπουν την ισχύουσα σύμβαση), με δίκτυο εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 
Nα υποβληθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο η αντίστοιχη έγκριση 

• Να  τηρεί  το  Ειδικό  Σύστημα  Παρακολούθησης  και  Εντοπισμού  Ταχυδρομικών 
Αντικειμένων  (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.),  να  προσαρτεί  Συνοδευτικό  Δελτίο  Ταχυμεταφοράς 
(voucher) στο ταχυδρομικό αντικείμενο και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

• Να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής προορισμού και παραλήπτη κατά τη μεταφορά
• Φυλάσσει  τα αποδεικτικά επίδοσης και να παραδίδει αυτά σε πρώτη ζήτηση.
• Οι φάκελοι  και  τα δέματα  θα περιέχουν έγγραφα σημαντικά  για  την υπηρεσία.  Η 

διακίνηση αυτών θα γίνεται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (πίνακας παραρτήματος 1 
και  όποιες  άλλες  δημιουργηθούν  στο  μέλλον),  προς  άλλες  Υπηρεσίες  του 
Οργανισμού, Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και προς οποιονδήποτε παραλήπτη ορίσει 
η Υπηρεσία.

• Επαναλάβει την παράδοση σε περίπτωση μη εύρεσης του παραλήπτη 
• Οι ώρες παραλαβής των φακέλων & δεμάτων από τις Υπηρεσίες θα καθορίζονται 

από αυτές & εντός του ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών
• Κάθε αποστολή που διακινείται  μέσω του αναδόχου είναι  αυτόματα  ασφαλισμένη 

(χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη), για απώλεια ή καταστροφή. 
• Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειμένων κατά τη διακίνηση τους ή κατά 

τη  φύλαξη  τους  στις  γραμματοθυρίδες  μετά  από  διαπιστωμένη  υπαιτιότητα  του 
αναδόχου,  θα  αποζημιώνεται   η  αναθέτουσα  αρχή  με  κατάπτωση  μέρους  της 
εγγυητικής επιστολής ή παρακράτηση της αμοιβής, μετά από αιτιολογημένη κρίση 
της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
της ταχυδρομικής αγοράς.

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία υποδομή, προσωπικό, 
μέσα  και  εξοπλισμό  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  ότι  θα  είναι  σε  θέση  να 
ολοκληρώσει επιτυχώς την υπό ανάθεση σύμβαση υποβάλλοντας:
Δήλωση, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με την οποία θα παρέχει πληροφορίες για τα 
κάτωθι: 
Δίκτυο: συνοπτική περιγραφή του δικτύου δηλαδή, κτιριακές και λοιπές υποδομές σημείων 
πρόσβασης/  παραλαβής,  επεξεργασίας,  διαλογής  και  διανομής  /παράδοσης  των 
ταχυδρομικών  αντικειμένων.  Απαιτούνται  τουλάχιστον  δύο  (2)  κέντρα  διαλογής  στην 
Ελληνική Επικράτεια.
Υπεύθυνος Έργου: ο υποψήφιος ανάδοχος θα ορίζει στην δήλωση έναν υπεύθυνο έργου 
και έναν αναπληρωτή έργου, οι οποίοι θα παρακολουθούν την υλοποίηση του έργου και 
θα συνεργάζονται με την αναθέτουσα αρχή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων καθ΄όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης.
Μεταφορικά μέσα για την υλοποίηση του έργου: ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει τα αναγκαία μεταφορικά μέσα διανομής ταχυδρομικών αποστολών ώστε να είναι 
σε θέση να παρέχει  τις υπηρεσίες που ζητούνται  στην παρούσα διακήρυξη καθ΄όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
Μηχανολογικός ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός: ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει 
τον μηχανολογικό, ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό (πχ Barcode Scanners, συστήματα 
ασφαλείας  κτλ)  ο  οποίος  θα  χρησιμοποιηθεί  κατά  την  παροχή  των  υπηρεσιών  που 
ζητούνται στην παρούσα. 
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ΣΤ) Να κατατεθεί με την Τεχνική Προσφορά Πίνακας με τις Δ/νσεις, τηλέφωνα και 
FAX των αντιπροσώπων ή συνεργατών της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.  

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΟΑΕΔ  ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Η παραλαβή των φακέλων, δεμάτων κ.λπ από τον ανάδοχο θα γίνεται από τα κατά τόπους 
Υποκαταστήματα  -  Υπηρεσίες  του  ΟΑΕΔ  μετά  από  τηλεφωνική  επικοινωνία  και  θα 
παραδίνονται στους παραλήπτες σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα 
στη σύμβαση.

Β.2.   ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον υποφάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και 

να  περιέχει,  επί  ποινή  απορρίψεως,  τα  απαιτούμενα  από  την  διακήρυξη  οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και  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 .

Συμπληρωματικά,  ,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική 

προσφορά” ψηφιακά υπογεγραμμένο και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Ο  Υποφάκελος  Β΄  περιλαμβάνει  την  οικονομική  προσφορά  υπογεγραμμένη  από  τον 

προσφέροντα η οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ 

και μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος 

ανάδοχος το έργο 
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Στην περίπτωση που η κοστολόγηση, τιμολόγιο,  «εντός ιδίας πόλης» επεκτείνεται εκτός 
των ορίων του δήμου (π.χ. Αθήνα),να ορίζονται τα όρια (δήμοι) που εφαρμόζεται το ενιαίο 
τιμολόγιο.
Το κόστος χωρίς Φ.Π.Α, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Εφ’  όσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου. 
Η  αναφορά  της  τιμής  της  οικονομικής  προσφοράς  διατυπώνεται  (ολογράφως  και 
αριθμητικώς) χωρίς Φ.Π.Α 
Το βάρος του υλικού διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε κιλά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παράδοση 
αυθημερόν

Παράδοση  επόμενη 
ημέρα  (από  ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

  Παράδοση σε δύο ημέρες   Παράδοση
  Σάββατο

Μέχρι δύο 
κιλά βάρους

Κάθε 
πρόσθε
το μισό 

κιλό 
βάρους

Μέχρι δύο 
κιλά βάρους

Κάθε 
πρόσθετο 
μισό κιλό 
βάρους

Μέχρι 2 
κιλά 

βάρους

Κάθε πρόσθετο
μισό κιλό βάρους

Μέχρι 2 κιλά 
βάρους

Κάθε πρόσθετο
μισό κιλό βάρους

Εσωτερικό, 
εντός ιδίας 

πόλης.

Εσωτερικό, 
από πόλη 
σε πόλη.

Εσωτερικό 
αποστολή 
από την 

ηπειρωτική 
Ελλάδα σε 
νησιωτική 

ζώνη
Εσωτερικό 
αποστολή 

από 
νησιωτική 
ζώνη στην 
ηπειρωτική 

Ελλάδα

ΧΩΡΕΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ
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Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει 

επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Τ Ι Μ Ε Σ
1.  Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  Ευρώ,  θα  αναγράφονται  δε  ολογράφως  και 

αριθμητικώς.

2. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η Οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του 

οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Υποψήφιος το Έργο, τόσο μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, όσο και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό 

Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

4.  Το  ανωτέρω  συνολικό  ποσό   ανά  τμήμα  θα  αφορά  τις  κάθε  είδους  δαπάνες, 

επιβαρύνσεις,  αμοιβές  (τρίτων,  προσωπικού,  συνεργατών,  κλπ.),  την  αμοιβή  του 

Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα 

Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.

5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο του έργου

6.  Η αναγραφή της τιμής  σε Ευρώ θα γίνει  μέχρι  και  δύο δεκαδικά ψηφία.  Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται  σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι μικρότερο του πέντε.

7.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες,  αποκλείεται  δε  η  υποβολή  νέας  προσφοράς  ή  η  τροποποίηση  της 

υποβληθείσας.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται επίσης προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και  γ) η τιμή υπερβαίνει  τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 25 & ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 12351 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
2. ΒΝΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 16 (ΖΟΦΡΙΑ) / 13341 - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
3. ΒΝΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 29 / 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
4. ΒΝΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 5 / 18757 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
5.

ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 & ΑΘΗΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
/ 13672 - ΑΧΑΡΝΑΙ

6. ΒΝΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 / 18345 - ΜΟΣΧΑΤΟ
7.

ΒΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 22 & ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ / 13677 –
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

8. ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 127 & ΦΕΡΡΩΝ / 12135 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
9. ΓΡ. ΕΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 54 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 1 / 105 64 - ΑΘΗΝΑ
10. ΕΠΑΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ / 131 22 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
11. ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 & ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
12. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ
13.

ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ / 196 00
- ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΩΝ 112 / 141 22 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
15. ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ
16. ΕΠΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 / 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ
17.

ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
5ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΛΕΣΒΟΥ 811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

18.
ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ  153 51 –
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

19. ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 17-19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
20. ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ Π. ΡΑΛΛΗ 83 / 182 33 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
21. ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93 / 851 33 - ΡΟΔΟΣ
22. ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ
23. ΕΠΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 2 / 172 37 - ΥΜΗΤΤΟΣ
24.

ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΕΠΟΥΡΩΝ / 340 02
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

25. ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΦΑ - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ
26. ΙΕΚ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Π. ΡΑΛΛΗ 83 & ΚΗΦΙΣΟΥ / 182 33 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
27. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 & ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
28. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ
29.

ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ / 196 00 –
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

30. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΩΝ 112 / 141 22 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
31. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ
32. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & ΛΥΡΑ 140 / 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ
33. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 / 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ
34. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93 / 851 33 - ΡΟΔΟΣ
35. ΚΕΚ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΟΜΗ) Π. ΡΑΛΛΗ 83 / 18233 - ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ
36. ΚΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & ΛΥΡΑΣ 140 / 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ
37. ΚΠΑ2 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΛΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΣΙΑΣ 135 / 131 22 - ΙΛΙΟΝ
38. ΚΠΑ2 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 470 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
39. ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 54 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 1  / 105 64 - ΑΘΗΝΑ
40. ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ
41. ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9 / 151 24 - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
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42. ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΣΛΙΝ 3 / 115 23 - ΑΘΗΝΑ
43. ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ / 851 02 - ΡΟΔΟΣ
44. ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ Β. ΠΑΓΩΝΑ 22 / 136 71 - ΑΧΑΡΝΕΣ
45. ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 107 / 166 74 - ΓΛΥΦΑΔΑ
46. ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ
47. ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 51 / 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
48. ΚΠΑ2 ΘΗΒΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ & ΑΓΓΕΛΙΔΗ / 322 00 - ΘΗΒΑ
49. ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ / 847 00 - ΘΗΡΑ
50. ΚΠΑ2 ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 195 / 833 00 – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
51.

ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 42 / 16232  -
ΒΥΡΩΝΑΣ

52. ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 57 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ / 176 72 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
53. ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΗΡΑΣ 2  / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
54. ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 / 145 64 - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
55. ΚΠΑ2 ΚΩ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 9 / 853 00 - ΚΩΣ
56. ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 24 / 195 00 - ΛΑΥΡΙΟ
57. ΚΠΑ2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 118 & ΔΡΟΣΙΝΗ / 321 00 - ΛΙΒΑΔΕΙΑ
58. ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26Α / 190 03 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
59. ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΣΥΛΗΜΒΡΙΑΣ / 191 00 - ΜΕΓΑΡΑ
60. ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 2 / 811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
61. ΚΠΑ2 ΝΑΞΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ / 843 00 - ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
62. ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 133 / 142 31 - Ν. ΙΩΝΙΑ
63. ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 136 & ΚΙΛΙΚΙΑΣ / 184 50 - ΝΙΚΑΙΑ
64. ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115 / 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ
65. ΚΠΑ2 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ / 844 00 - ΠΑΡΟΣ
66. ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13-15 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ
67.

ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 / 185 45 –
ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21 & ΜΕΘΩΝΗΣ 19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

68. ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 6 / 121 31 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
69. ΚΠΑ2 ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΧΙΑΣ 6 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ  / 104 45 - ΑΘΗΝΑ
70. ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93 / 851 33 - ΡΟΔΟΣ
71. ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 3 / 831 00 - ΣΑΜΟΣ
72. ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 5 / 841 00 - ΣΥΡΟΣ
73. ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 30 Τ.Θ. 19301 / 341 00 - ΧΑΛΚΙΔΑ
74. ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΦΑ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ
75. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 518, Τ.Κ. 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ
76. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠ/ΚΟΥ 

ΠΡ/ΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 54 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 1 / 105 64 - ΑΘΗΝΑ
77. ΣΧΟΛΗ ΕΠ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19 / 11141 - ΓΑΛΑΤΣΙ
78. ΒΝΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΔΡΑΣ & ΚΑΛΥΜΝΟΥ / 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
79. ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ / 41500 - ΛΑΡΙΣΑ
80. ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΜΑΡΤΥΡΩΝ / 41100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
81. ΓΡ. ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ ΥΔΡΑΣ 2 & ΤΟΜΠΑΖΗ / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
82. ΓΡ. ΕΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
83. ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
84. ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
85. ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
86. ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
87. ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
88. ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
89. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
90. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
91. ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
92. ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
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93. ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΘΡΥΟΣ 15 / 37100 - ΑΛΜΥΡΟΣ
94. ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ ΥΔΡΑΣ 2 & ΤΟΜΠΑΖΗ / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
95. ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Θ.ΖΙΑΚΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ / 51100 - ΓΡΕΒΕΝΑ
96. ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 13 / 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ
97. ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ / 42200 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
98. ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
99. ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ / 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

100. ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
101. ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
102. ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 128 / 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
103. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ
104.

ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 / 47100 - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- ΑΡΤΑ

105. ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Π. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 33 / 46100 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
106. ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 10 / 45444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
107. ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΟΔΙΑ ΑΡΤΑΣ - ΠΕΤΑ / 47100 - ΑΡΤΑ
108. ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ / 45500 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
109. ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ / 49100 - ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
110. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ / 45500 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
111. ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ / 45500 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
112. ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ / 47100 - ΑΡΤΑ
113. ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 142 / 46100 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
114. ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν. ΔΟΣΙΟΥ 6 / 45333 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
115. ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ 17 Τ.Θ. 472  / 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ
116. ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ & ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ / 31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ
117. ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟΥ 3 / 49080 - ΚΕΡΚΥΡΑ
118. ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ & ΤΖΑΒΕΛΑ 1 / 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
119. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ Τ.Θ. 70  / 45002 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
120. 1Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / 56123 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
121. 2Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / 56123 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
122. ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΔΟΛΗ 36 , ΝΑΟΥΣΑ / 59200 - ΝΑΟΥΣΑ
123. ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 74-76 ,  ΠΥΛΑΙΑ / 54352 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
124. ΓΡ. ΕΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α ΤΘ 19466 / 54012 -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
125. ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Τ.Θ.255 / 59131 - ΒΕΡΟΙΑ
126. ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ 10 / 52100 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
127. ΕΠΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ / 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
128. ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16 Τ.Θ. 48 / 61100 - ΚΙΛΚΙΣ
129.

ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
11  ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ  ΤΘ 298 / 50100
- ΚΟΖΑΝΗ

130. ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑ / 57006 - ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
131. ΕΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΡΙ / 50200 - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
132. ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3Ο ΧΙΛ. ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ / 53100 - ΦΛΩΡΙΝΑ
133. ΕΠΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 / 57013 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
134. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Τ.Θ.255 / 59131 - ΒΕΡΟΙΑ
135. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / 56123 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
136. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΡΙ / 50200 - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
137. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 / 57013 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
138. ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / 56123 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
139. ΚΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3Ο ΧΙΛ. ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ / 53100 - ΦΛΩΡΙΝΑ
140. ΚΠΑ2 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 43, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ / 55133 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
141. ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 130 / 59300 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
142. ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΚΑΙ ΚΟΣΚΙΝΑ / 53200 - ΑΜΥΝΤΑΙΟ
143. ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 / 58400 - ΑΡΙΔΑΙΑ
144. ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑ / 63074 - ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

58





145. ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Τ.Θ.255 / 59131 - ΒΕΡΟΙΑ
146. ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΡΑΜΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΠΙΚΠΑ 24 / 58100 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
147. ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 / 61300 - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
148. ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5 / 58200 - ΕΔΕΣΣΑ
149. ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α / 546 26 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
150. ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 21 Τ.Θ. 1113 / 57008 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
151. ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΑΛΙΠΗ 18 / 52100 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
152. ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ / 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
153. ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16  Τ.Θ. 48 / 61100 - ΚΙΛΚΙΣ
154. ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22 / 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
155. ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΜΑΝΗ 42 / 57200 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ
156. ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΝΑΡΑ 17 / 59200 - ΝΑΟΥΣΑ
157. ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / 56123 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
158. ΚΠΑ2 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 8 / 63200 - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
159. ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 / 63100 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
160. ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 3 Τ.Θ. 176 / 50200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
161. ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32 & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 21 / 54629 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
162. ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 / 54644 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
163. ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3Ο ΧΙΛ. ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ / 53100 - ΦΛΩΡΙΝΑ
164. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α  Τ.Θ  19466 / 54012 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
165. ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤ. ΜΟΝ. ΛΑΚΚΙΑΣ 

(ΑΜΕΑ) ΛΑΚΚΙΑ / 57006 -  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
166. ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ 4 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ / 66100 - ΔΡΑΜΑ
167.

ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΥΡΤ ΜΠΕΖΑΝ ΡΩΜΥΛΙ (ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΙΩΤΙΚΑ) / 69100
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ

168. ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ & ΤΥΡΟΛΟΗΣ / 67100 - ΞΑΝΘΗΣ
169. ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 158 / 62125 - ΣΕΡΡΕΣ
170.

ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ)  / 68100
- ΑΛΕΞ/ΛΗ

171. ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 - ΔΡΑΜΑ
172. ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
173. ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
174. ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ
175. ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / ΤΚ 68200 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
176. ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
177. ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 - ΔΡΑΜΑ
178. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
179. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
180. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ
181. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / 68200 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
182. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
183.

ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ)
/ 68100 - ΑΛΕΞ/ΛΗ

184. ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 / 68300 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
185. ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 - ΔΡΑΜΑ
186. ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 / 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
187. ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ / 64004 - ΘΑΣΟΣ
188. ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
189. ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
190. ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 30 / 62200 - ΝΙΓΡΙΤΑ
191. ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ
192. ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / 68200 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
193. ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 12 / 69300 - ΣΑΠΕΣ
194. ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
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195. ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 56 / 62300 - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
196. ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 16 / 64200 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
197. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
198. ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΥΣΙΑΣ & ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΤΑ / 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ
199.

ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ / 24100
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ

200.
ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΠΕΔΟ / 30200
- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

201. ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ NOTAΡΑ 16 / 26442 - ΠΑΤΡΑ
202. ΓΡ. ΕΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 13 / 26442 - ΠΑΤΡΑ
203. ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ / 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ
204.

ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΘΑ / 21100
- ΝΑΥΠΛΙΟ

205.
ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ / 24100
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ

206.
ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΠΕΔΟ / 30200
- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

207. ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 89 / 26500  - ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
208. ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 4 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΛΑΣΤΕΙΚΑ / 27100 - ΠΥΡΓΟΣ
209. ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΡΙ ΣΠΑΡΤΗΣ / 23100 - ΣΠΑΡΤΗ
210.

ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΧΙ / 22100 –
ΤΡΙΠΟΛΗ

211. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ / 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ
212.

ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ / 24100
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ

213. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 89 / 26500  - ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
214. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 4 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΛΑΣΤΕΙΚΑ / 27100 - ΠΥΡΓΟΣ
215. ΚΠΑ2 ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 26 / 26332 - ΠΑΤΡΑ
216. ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ / 30100 - ΑΓΡΙΝΙΟ
217. ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 13 / 25100 - ΑΙΓΙΟ
218. ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 24 / 27200 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ
219. ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΟΤΤΟΡΟΥ & ΚΟΚΚΑΛΗ 15 / 33100 - ΑΜΦΙΣΣΑ
220. ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΠ. ΑΝΝΙΝΟΥ & ΛΑΣΣΗΣ 3 / 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
221. ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 212 / 21200 - ΑΡΓΟΣ
222. ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 91 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ / 29100 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
223.

ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ / 24100
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ

224. ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ ΚΡΟΚΙΔΑ 34 / 20200 - ΚΙΑΤΟ
225. ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 107 / 20131 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
226. ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 30 / 30200 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
227. ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ 16Α / 30300 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
228.

ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΘΑ / 21100
- ΝΑΥΠΛΙΟ

229. ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 13 / 26442 - ΠΑΤΡΑ
230. ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ 4 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΛΑΣΤΕΙΚΑ / 27100 - ΠΥΡΓΟΣ
231. ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 73 / 23100 - ΣΠΑΡΤΗ
232.

ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΧΙ / 22100
- ΤΡΙΠΟΛΗ

233. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 89 / 26500  - ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
234. ΓΡ. ΕΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Λ.ΚΝΩΣΟΥ 255 & ΝΑΘΕΝΑ, Τ.Θ. 1920 / 71409 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
235. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64 / 71304 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
236. ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ / 73006 - ΧΑΝΙΑ
237. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64 / 71304 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
238. ΚΠΑ2 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53 / 72100 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
239. ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 150 / 71601 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
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240. ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Λ.ΚΝΩΣΟΥ 255 & ΝΑΘΕΝΑ, Τ.Θ. 1920 / 71409 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
241. ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ 22 / 72200 - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
242. ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΙΑΡΗ 7-9 / 74100 - ΡΕΘΥΜΝΟ
243. ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 35 / 72300 - ΣΗΤΕΙΑ
244. ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 80 & ΚΟΡΝΑΡΟΥ / 73135 - ΧΑΝΙΑ
245. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Λ.ΚΝΩΣΟΥ 255 & ΝΑΘΕΝΑ, Τ.Θ. 1920/ 71409 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
246. Α1 - Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
247. Α2 - Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
248. Α3 - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓ. 

ΚΑΤΑΡ/ΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
249. Α4 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & ΜΕΣΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
250. Α5 - Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
251. Α6 - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
252. Β1 - Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
253. Β2 - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
254. Β3 - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIKOY ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
255. Β4 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
256. Β5 - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
257. Β6 - Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
258. Β7 - Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
259. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
260. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
261. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
262. Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
263. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
264. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
265. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
266. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
267. ΥΠ.Σ.Ε.Α. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
268. ΥΠΗΡ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
269. ΥΠΗΡ. ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
270. ΥΠΗΡ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / 17456 - ΑΛΙΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι  παρεχόμενες  από  τον  Ανάδοχο, 
υπηρεσίες  του  έργου  πρέπει  να  είναι 
σύμφωνες  με  τους  όρους,  τις 
απαιτήσεις  και  προϋποθέσεις  της 
παρούσας  διακήρυξης.  Εξαιτίας  του 
μεγάλου  όγκου  της  διακινούμενης 
αλληλογραφίας,  της  εξαιρετικής 
σπουδαιότητας  και  της  δεοντολογίας 
που  απαιτείται  κατά  τη  διαχείριση  και 
παροχή  των  προς  ανάθεση 
ταχυδρομικών  υπηρεσιών  ,  οι 
υπηρεσίες  πρέπει  να  υλοποιούνται 
στους προβλεπόμενους χρόνους με τη 
δέουσα  ποιότητα  στο  σύνολο  της 
Ελληνικής  επικράτειας  και  στο 
εξωτερικό

ΝΑΙ

Όλα τα έγγραφα είναι αυστηρά 
εμπιστευτικού περιεχομένου και ο 
διακομιστής οφείλει να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των 
μεταφερόμενων δεμάτων, φακέλων και 
λοιπών εγγράφων.

ΝΑΙ

Η  παράδοση  του  υλικού,  θα  γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 
παρακάτω πίνακα

ΝΑΙ

Σε όλες τις προσφερόμενες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες δύναται η 
αποστολή να ισοδυναμεί με παραλαβή 
με χρέωση στον παραλήπτη (όντας 
παραλήπτης η Αναθέτουσα αρχή), μόνο 
κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας 
αρχής.  Σε αυτή την περίπτωση 
απαγορεύεται η χρέωση οποιασδήποτε 
άλλης τιμής πέραν της αντίστοιχης 
αναγραφόμενης στην υπογραφείσα 
σύμβαση.

ΝΑΙ

 Η πρόσθετη υπηρεσία πρωινής 
παράδοσης αναφέρεται σε παράδοση 
στον παραλήπτη πριν τη 10η πρωινή 
και χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ρητής 
εντολής της αναθέτουσας

ΝΑΙ

Δεν  θα  υπάρχει  χιλιομετρική 
επιβάρυνση  για  απομακρυσμένες  ή 
δυσπρόσιτες περιοχές

ΝΑΙ

Λαμβάνει  μέτρα  για  την  αποφυγή 
απώλειας  ή  φθοράς   των 
μεταφερόμενων  υλικών  καθώς  και  τη 
ασφαλή  και  έγκαιρη παράδοση αυτών

ΝΑΙ

Καλύπτει  ολόκληρη  την  Ελληνική 
επικράτεια καθώς και όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.  (Πίνακας  Υπηρεσιών  και 
όποιας νέας ιδρυθεί στο μέλλον, με τους 
ίδιους όρους που διέπουν την ισχύουσα 
σύμβαση),  με  δίκτυο  εγκεκριμένο  από 
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1.  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας:                                                                                          

Κατάστημα: _______________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________

Προς τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν                                 για                 ΕΥΡΩ
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε δια  της  παρούσης  επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ _______                 υπέρ της Εταιρείας                          οδός 

        , αριθμός                     (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                  ,(2)

                      , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη 

συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της                     δια  την  παροχή  των 

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

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της,.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά με μόνη 

τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της εγγύησης

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

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο εγγυήσεων, που έχει  καθοριστεί  από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας.
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας:                                                                                            

Κατάστημα: _______________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________

Προς τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν                        για                 ΕΥΡΩ  
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε δια  της  παρούσης  επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των _______                ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας             , οδός           

        , αριθμός                     (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                  ,(2)

                      , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για 

την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την  πιστή  εφαρμογή  όλων  των  όρων  της 

σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε 

απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο 

_______________________
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί 

μετά την επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό 

τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) 

ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                

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

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο εγγυήσεων, που έχει  καθοριστεί  από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας - παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών - 

(παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ) για 

λογαριασμό του ΟΑΕΔ, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το 

Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

                                                             Νο ……/2018
                                     Αριθμός Φακέλου …../18,  Δ/ξη  …../18

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, την ……….. του μηνός …………. 2018 και μεταξύ των εξής 
συμβαλλομένων μερών:

1. Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 
αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του και  Πρόεδρο του Διοικητικού του 
Συμβουλίου, Μαρία Καραμεσίνη του Αριστείδη και για την υπογραφή της παρούσας από 
τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης Υποστήριξης  Στυλιανό  Κλάδη του  Αντωνίου, 
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  190789/3-6-2002  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 754/19-6-2002 (καλούμενος στο 
εξής χάριν συντομίας ο «Ο.Α.Ε.Δ.») και 
2. Της  ……………………….…………….εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«……………………………..»  και με δ.τ. «……………………..» (ΑΦΜ …………………. – 
Δ.Ο.Υ…………………..) που εδρεύει στο ……………….,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα για 
την  υπογραφή  της  παρούσας  από  ……………………………….(εφεξής  καλουμένης  ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. Ο  ΟΑΕΔ   ενδιαφέρεται  για  τη  διακίνηση  επείγουσας  αλληλογραφίας  -  παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών -  (παραλαβή,  διαλογή,  μεταφορά και  διανομή  ταχυδρομικών 
αντικειμένων  )  για  λογαριασμό  του  ΟΑΕΔ,  για  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
και  το Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης έως έξι  (6)  μήνες,  σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της Προκήρυξης με αρ. …../2018.
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Β. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  διαθέτει  κατάλληλη  επιχειρησιακή  οργάνωση,  προκειμένου  να 
προμηθεύσει ……………….. για να καλυφθούν ανάγκες των Δ/νσεων της.

Γ. Ο ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθ.  ……………../……/….-…-2018 απόφαση του Διοικητικού 
του  Συμβουλίου  ενέκρινε  τους  όρους  της  …………….  Προκήρυξης  και  την  διενέργεια 
Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  μόνο  της  τιμής,  για   ανάδειξη 
αναδόχου  που  θα  αναλάβει  τη διακίνηση  επείγουσας  αλληλογραφίας  -  παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών -  (παραλαβή,  διαλογή,  μεταφορά και  διανομή  ταχυδρομικών 
αντικειμένων  )  για  λογαριασμό  του  ΟΑΕΔ,  για  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
και το Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες.
»  ,  συνολικού  προϋπολογισμού  «…………………….  €  πλέον  του  ΦΠΑ  (24%),  ή 
«………….……»  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  (24%  ),  ήτοι  (……………………€ 
συνολικός  προϋπολογισμός  για  ένα  (1)  έτος  και  …………………συνολικός 
προϋπολογισμός παράτασης για έξι (6) μήνες) . 

Δ. Με την  υπ’  αριθ.  ……………./……./……-……-2017 απόφαση του  Δ.Σ.  του ΟΑΕΔ 
κατακυρώθηκε  στον  Ανάδοχο  η  ανάθεση  της  διακίνησης  επείγουσας  αλληλογραφίας  - 
παροχής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  -  (παραλαβή,  διαλογή,  μεταφορά  και  διανομή 
ταχυδρομικών  αντικειμένων  )  για  λογαριασμό  του  ΟΑΕΔ,  για  ένα  (1)  έτος  από  την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια και το Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες.
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της υπ’ αριθμ. …..  διακήρυξη του 
ΟΑΕΔ και της Προσφοράς του Αναδόχου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ 
και Αναδόχου) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που 
περιέχονται :
Α) Στην παρούσα Σύμβαση.
Β) Στους όρους της υπ’ αριθμ………. _διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Γ) Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  όρων  θα  υπερισχύουν  κατά  σειρά  προτεραιότητας  (Α)  η 
παρούσα σύμβαση, (Β) η υπ’ αριθ. …./2017 Διακήρυξη και οι επ’ αυτής διευκρινίσεις και 
(Γ) η Προσφορά του Αναδόχου.
Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο Ανάδοχος ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 
ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα διέπεται από όλους τους όρους της αριθμ………….Διακήρυξης, στην οποία 
αναλυτικώς παρατίθεται το νομικό πλαίσιο και επιπρόσθετα από τις διατάξεις : 
1. Της  υπ’  αριθμ.  ………………/……/……….-………-………  απόφασης  του  Δ.Σ.  του 
Οργανισμού  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  Ανοικτού   Ηλεκτρονικού  Δημόσιου 
Διεθνούς   Διαγωνισμού  με  κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την 
διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας - παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών - (παραλαβή, 
διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ) για λογαριασμό του ΟΑΕΔ, 
για  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  προς  διάφορους 
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παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό με δικαίωμα παράτασης 
έως έξι (6) μήνες.
, συνολικού προϋπολογισμού «……………………. € πλέον του ΦΠΑ (24%), ή «………….
……»  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  (24%  ),  ήτοι  (……………………€  συνολικός 
προϋπολογισμός  για  ένα  (1)  έτος  και  …………………συνολικός  προϋπολογισμός 
παράτασης για έξι (6) μήνες) 
2. Της  υπ’  αριθμ.  ………………/……/……….-………-…….  κατακυρωτικής  απόφασης 
του  ΔΣ του Οργανισμού

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  ΟΑΕΔ  αναθέτει  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  και  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, :
είναι  η  διακίνηση  επείγουσας  αλληλογραφίας  -  παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  - 
(παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ) για λογαριασμό 
του  ΟΑΕΔ,  για  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  προς 
διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και  το Εξωτερικό με δικαίωμα 
παράτασης  έως  έξι  (6)  μήνες,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  υπ΄  αριθμ.  ………2018 
διακήρυξης και τις επ΄ αυτής διευκρινίσεις, τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ειδικοί όροι και την 
προσφορά  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης και 
για ένα (1)  έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες. 

Άρθρο 4
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει  την  ως  άνω προμήθεια  έναντι  του  τιμήματος  των ……… 
…………  ………  ……………………….€  (πλέον  ΦΠΑ  …..),  ήτοι  ……………..€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το ως άνω ποσό παραμένει  σταθερό για όλη τη διάρκεια της ως άνω προμήθειας και 
αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του.
Το  ποσό αυτό  καλύπτει  την  αμοιβή  του  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  συνόλου της 
προμήθειας,  καθώς  και  κάθε  είδους  δαπάνες,  επιβαρύνσεις  και  αμοιβές  (τρίτων, 
προσωπικού, συνεργατών) που τυχόν προκύψουν.
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Άρθρο 5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλα τα έγγραφα είναι αυστηρά εμπιστευτικού περιεχομένου και ο διακομιστής οφείλει 
να  λάβει  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  εξασφάλιση  της  εμπιστευτικότητας  των 
μεταφερόμενων δεμάτων, φακέλων και λοιπών εγγράφων. 
2. Σε όλες τις προσφερόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες δύναται η αποστολή να ισοδυναμεί 
με παραλαβή με χρέωση στον παραλήπτη (όντας παραλήπτης η Αναθέτουσα αρχή), μόνο 
κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας αρχής.  Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η 
χρέωση  οποιασδήποτε  άλλης  τιμής  πέραν  της  αντίστοιχης  αναγραφόμενης  στην 
υπογραφείσα σύμβαση.
3. Η πρόσθετη υπηρεσία πρωινής παράδοσης αναφέρεται σε παράδοση στον παραλήπτη 
πριν τη 10η πρωινή και χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ρητής εντολής της αναθέτουσας.
4. Δεν θα υπάρχει χιλιομετρική επιβάρυνση για απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Ο υποψήφιος ανάδοχος  υποχρεούται να: 
• Λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή φθοράς  των μεταφερόμενων υλικών 

καθώς και τη ασφαλή  και  έγκαιρη παράδοση αυτών.
• Καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια καθώς και όλες τις χώρες της Ευρώπης.
• Τηρεί  το  Ειδικό  Σύστημα  Παρακολούθησης  και  Εντοπισμού  Ταχυδρομικών 

Αντικειμένων  (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.),  να  προσαρτεί  Συνοδευτικό  Δελτίο  Ταχυμεταφοράς 
(voucher) στο ταχυδρομικό αντικείμενο και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

• Παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής προορισμού και παραλήπτη κατά τη μεταφορά
• Φυλάσσει  τα αποδεικτικά επίδοσης και να παραδίδει αυτά σε πρώτη ζήτηση.
• Οι φάκελοι  και  τα δέματα  θα περιέχουν έγγραφα σημαντικά  για  την υπηρεσία.  Η 

διακίνηση αυτών θα γίνεται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (πίνακας παραρτήματος 1 
Προκήρυξης και όποιες άλλες δημιουργηθούν στο μέλλον)  προς άλλες Υπηρεσίες 
του Οργανισμού,  Δημόσιες Υπηρεσίες  καθώς και  προς οποιονδήποτε παραλήπτη 
ορίσει η Υπηρεσία.

• Επαναλάβει την παράδοση σε περίπτωση μη εύρεσης του παραλήπτη 
• Οι ώρες παραλαβής των φακέλων & δεμάτων από τις Υπηρεσίες θα καθορίζονται 

από αυτές & εντός του ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών
• Κάθε αποστολή που διακινείται  μέσω του αναδόχου είναι  αυτόματα  ασφαλισμένη 

(χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη), για απώλεια ή καταστροφή. 
• Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειμένων κατά τη διακίνηση τους ή κατά 

τη  φύλαξη  τους  στις  γραμματοθυρίδες  μετά  από  διαπιστωμένη  υπαιτιότητα  του 
αναδόχου,  θα  αποζημιώνεται   η  αναθέτουσα  αρχή  με  κατάπτωση  μέρους  της 
εγγυητικής επιστολής ή παρακράτηση της αμοιβής, μετά από αιτιολογημένη κρίση 
της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
της ταχυδρομικής αγοράς.

 
Άρθρο 6

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της μετά τη 
λήξη της εκάστοτε προθεσμίας και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγή-
θηκε, επιβάλλονται  εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής (άρθρο 218 Ν.4412/2016).
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών προ-
θεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατι-
κής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανα-
καλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφο-
ρούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβα-
σης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνει από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του 
Οργανισμού  με  πίστωση του  τραπεζικού  του  λογαριασμού,  κατόπιν  προσκόμισης  των 
νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια ) και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η καταβολή 
του τιμήματος που αφορά στην «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου 
τέλους», δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής  και  την  έκδοση του αντίστοιχου  πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του έργου.
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο, ήτοι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) εξοφλητική  απόδειξη  του  αναδόχου,  εάν  το  τιμολόγιο  δε  φέρει  την  ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε»
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 
4412/16) .
Περάν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και  την  πληρωμή,  μπορούν  να  ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ,  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.   Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για 
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, στο όνομα και για 
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λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 
Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση  γίνεται κατά την πληρωμή των τιμολογίων.

Κρατήσεις φόρου εισοδήματος
Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών
Από την  καθαρή αξία  του  τιμολογίου  αφαιρούνται  όλες  οι  ανωτέρω κρατήσεις  και  στο 
υπόλοιπο  γίνεται  κράτηση  8%  στην  καθαρή αξία  για  την  παροχή  υπηρεσιών  που 
αποτελεί  και  την  παρακράτηση  του  αναλογούντος  φόρου  εισοδήματος  (αρ.  24  του 
ν.2198/94). 
Για  την  παρακράτηση  αυτή  θα  δοθεί  βεβαίωση  από  την  υπηρεσία  μας,  η  οποία  θα 
χρησιμοποιηθεί  από  τον  προμηθευτή  κατά  την  υποβολή  της  ετήσιας  φορολογικής 
δήλωσής του. 
Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  επί  της  αξίας  των  τιμολογίων  βαρύνει  την 
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 24%.
Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας 
βαρύνουν τους δικαιούχους.

Άρθρο 8
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρε-
ωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντο-
λές της αναθέτουσας αρχής, που είναι  σύμφωνες με την σύμβαση,  ή τις κείμενες δια-
τάξεις.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται  ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία 
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημε-
ρών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30) ημέρες  από  την  άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλή-
ση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρ-
θρου 74 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο ΟΑΕΔ δικαιούται,  κατά την κρίση του, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα.

Άρθρο 9
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων 
και  δικαιωμάτων  του   που  απορρέουν  από  την  παρούσα  σύμβαση,  χωρίς  την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Δ.,  εκτός  του ληξιπρόθεσμου μέρους της 
αμοιβής  του,  το  οποίο  μπορεί  με  έγκριση  του  Ο.Α.Ε.Δ  να  εκχωρήσει  σε  τράπεζα  της 
επιλογής του.

Άρθρο 10
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  υπ`αριθμ.  ………….  εγγυητική  επιστολή  της 
Tράπεζας………………………ποσού  ……………………ΕΥΡΩ,  η  οποία  ισχύει  μέχρι 
……………………………….., ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της παρούσης συμβάσεως, η 
οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσης, εφ΄ όσον δεν 
προκύψει  θέμα  κατάπτωσής  της  υπέρ  του  Οργανισμού  σύμφωνα με  τους  παραπάνω 
όρους.

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Ο  ΟΑΕΔ  θα  συστήσει  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  Έργου  της 
παρούσας  σύμβασης,  αποτελούμενη  από  έμπειρα  στελέχη  του  ΟΑΕΔ,  η  οποία  θα 
συσταθεί  με  απόφαση  που  θα  ορίζεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου 
Οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 11 β) του Ν 4412/2016 και θα είναι 
αρμόδια για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου.

Άρθρο 12
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ισχύει 
μόνο όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο  μέρος  δε  δημιουργεί  προηγούμενο,  ούτε  εμποδίζει  την  επίκληση  επί 
σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος 
που απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση  της  παρούσας  σύμβασης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  σε  αντικειμενικά 
δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  132  του  Ν. 
4412/2016 μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 
4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Άρθρο 14
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις 
διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  αυτής,  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  και  ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για  κάθε  διαφορά  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  επιλυθεί  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω 
οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 13
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  παρούσα  σύμβαση  καθώς  και  όλα  τα  Παραρτήματα  που 
επισυνάπτονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής,  συνιστούν  την  πλήρη 
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συμφωνία  των  μερών  και  υπερισχύουν  κάθε  άλλης  προηγούμενης  συμφωνίας, 
συμπληρωματικής  ή  παράλληλης,  γραπτής  ή  προφορικής  ή  δήλωσης  γραπτής  ή 
προφορικής των μερών.
Οι όροι της αριθμ……./17 Διακήρυξης , οι ως άνω διατάξεις (νομικό πλαίσιο) , η αριθμ. 
…………./……/……-…..-2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  Ο.ΑΕ.Δ.  (κατακυρωτική  απόφαση) 
ισχύουν  και  ως  όροι  του  παρόντος,  είτε  γίνεται  μνεία  είτε  μη  αυτών  στο  παρόν 
συμφωνητικό.
Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια 
πρωτότυπα  και  αφού  διαβάστηκε  και  υπογράφηκε  νόμιμα,  έλαβε  ο  πρώτος 
συμβαλλόμενος τρία (3) και ο δεύτερος ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                                                                      ΓΙΑ TON   ANAΔΟΧΟ’
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Δ/νσης Υποστήριξης

Σ. ΚΛΑΔΗΣ …………………………..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Διακήρυξη υπ’ αριθ. …../201..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Π.Δ. 39/2017)
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