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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνισμό με έγγραφες 
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προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: « 

Υπηρεσίες αποστολής ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας  του Δήμου 
Καρδίτσας” 

 
Άρθρο 1ο -Ισχύουσες Διατάξεις 
Για την εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης εφαρμόζονται οι παρακάτω 

διατάξεις: 
1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του 
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις. 
5. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το 
Π.Δ.113/2010. 

6. Του Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α'/97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 

3400/Β/2012). 
8. Του Ν. 3115/2003 “Περί Σύστασης της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» και την 1001/Φ21/17-03-2005 Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού για 

τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
9. Του Ν.4053/07-03-2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής 

αγοράς. Θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο». 
10. Του Ν. 4070/12 - Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων, και άλλες διατάξεις. 
11. Του Κανονισμού Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1439/Β/17-

07-2009. 
12. Του Κανονισμού Γενικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονιστική 

Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008) ΦΕΚ 46/Β/2009 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 1445/Β2009). 
13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

14. Η υπ’ αριθμ. 82/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού 
15. Η υπ’ αριθμ. 56/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της από 

24/01/2018 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και καθορισμού των όρων του 
Συνοπτικού διαγωνισμού και 57/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. 
16. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. 
 

Άρθρο 2ο -Τεύχη Δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι    

κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη 
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2. Η Τεχνική Περιγραφή 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τιμολόγιο Προσφοράς 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

7.Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 3ο –Αντικείμενο - Περιγραφή Υπηρεσίας 

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών αποστολής ειδοποιητηρίων σε οφειλέτες 
του Δήμου Καρδίτσας , όπως αναλυτικά περιγράφεται στη μελέτη του Παραρτήματος Α', 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης 
υπηρεσίας. Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα 

ανεξαιρέτως τα ζητούμενα. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 
 
Άρθρο 4ο –Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα 
ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (24.191,80 €) πλέον  ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 00-6221.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018 και η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους. 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
- Διεύθυνση έδρας: Αρτεσιανού 1 Καρδίτσα 

- Τηλέφωνο: 2441350727 
- Fax: 2441350721 
- E-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr 

- Πληροφορίες: Γεώργιος Καραμαγκιόλας 
 

Άρθρο 5ο -Χρόνος-Τόπος Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας (Δ/νση: Αρτεσιανού 1, 43100 
Καρδίτσα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, στις 19/03/2018 ημέρα  

Δευτέρα και από ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε 

με την αριθμ. 57/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει έως σήμερα. 
 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα 
επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 26/03/2018, ημέρα  και ώρα 
10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

 
Άρθρο 6ο -Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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) σε 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 και που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή 
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επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους 

σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 
τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας 

και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει 

οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4053/2012) και επίσης: 
(α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 
του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 

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

(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών 
δραστηριοτήτων. 
(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν 

ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) 
χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 

(δ) διαθέτουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από 
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 
συμμετοχής, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η πλήρωση των απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της 
ένωσης. 

 
Άρθρο 7ο -Λόγοι αποκλεισμού 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του υποψήφιου τελεσίδικη 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 
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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 

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). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την 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 , 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/16) 
3. Εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
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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 79, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/16) 
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 8ο -Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

8.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του  άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη  προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
του άρθρου 7 της παρούσας. 
 

8.2 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

8.3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται: 
α)ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών 
Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας. 
β)ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να 

παρέχουν ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην 
παρούσα διακήρυξη) χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 
γ)ότι διαθέτουν εγκεκριμένη Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. 

δ)τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
ε)διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, τα οποία να 
βεβαιώνουν την τήρηση ευρωπαϊκών ή διεθνή προτύπων διαχείρισης ποιότητας 

στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα σχετικά 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ 13850:2002, ΕΝ 14534:2003 ή 

ισοδύναμα). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) 
και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. 

8.4 Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
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νομικού προσώπου 

8.4.Α Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 
Συγκεκριμένα: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 
(2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
(3) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

(4) Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπογραφή και την 

υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου 

8.4.Β Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
I. Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 
της εταιρίας. 

II. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

8.4.Γ Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από 

το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, 

ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που 
στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. Η πλήρωση των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
Οι ζητούμενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, μπορούν να φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
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καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. 

Στις υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν την περίπτωση 2 του δικαιολογητικού 8.4.Γ και 
τα δικαιολογητικά 12.2.5, 12.3.8 για αλλοδαπά πρόσωπα, απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν  απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 
Άρθρο 9ο-Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 
υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση 

καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Καρδίτσας με τον οποίο θα υπογράψει σύμβαση, για 
ποσό ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης  να είναι 18 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 
Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις 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.Σ.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. 

Σε περίπτωση που η εγγυητική Επιστολή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ποσό, τίτλος έργου, 
ημ/νία διαγωνισμού, αρ. πρωτ. διακήρυξης, ισχύς. 
Επίσης να αναφέρεται ότι διέπεται από τους όρους του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, 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. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10ο  Υποβολή Προσφορών-Φάκελος υποβολής 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με 
την ένδειξη: 

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό 
της Παροχής Υπηρεσιών 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 
 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 2938 
 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: (19/03/2018) 
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Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας 
 

 
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). 

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και 
σφραγισμένους υποφακέλους: 

α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς, γ) τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών 
Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο 

αντιστοίχως. 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο 

από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς 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. 

α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
Θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (ένα αντίτυπο), τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. 
β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
Θα περιέχει την τεχνική προσφορά (ένα αντίτυπο) ως αναφέρεται κατωτέρω: 

1. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή τεχνική περιγραφή των 
προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη δομή της μελέτης, η 

υποδομή του διαγωνιζομένου σε εξοπλισμό και προσωπικό, και οτιδήποτε άλλο κρίνεται 
απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας και την 
πληρέστερη τεκμηρίωση της Προσφοράς του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο Υποψήφιος (ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις της αναλυτικής μελέτης. 
 

γ) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
Θα περιέχει την οικονομική προσφορά σε ένα αντίτυπο. Η οικονομική προσφορά θα 
συνταχθεί σύμφωνα με το Τιμολόγιο Προσφοράς της μελέτης, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά μονάδα, ενώ θα μπορεί να προκύψει κατά την 

προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς της 
μελέτης. 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών σύμφωνα με τη μελέτη. 
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
γ. Συνολική τιμή με ΦΠΑ 

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμού και ολογράφως, σε κάθε περίπτωση, ισχύει το 
ολογράφως. 
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Προσφορά για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 

οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 
Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται και δε γίνονται δεκτές 

αντιπροσφορές. 
Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, να μην 
έχουν ξέσματα και σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού . 

 
 

Άρθρο 11ο-Διενέργεια Διαγωνισμού 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν με 
οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, τη προσφορά τους. Συγκεκριμένα: 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία Διενέργειας 
(Δήμο Καρδίτσας/Τμήμα Προμηθειών, Αρτεσιανού 1, 43100 Καρδίτσα), μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από 
ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης 

προσφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, 
αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 

με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
 

 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
 

Άρθρο 12ο - Κατακύρωση Διαγωνισμού-Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών-Σύναψη Σύμβασης 

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα ειδοποιήσει εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών, 
όπως καθορίζονται κάτωθι σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 
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στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης: 

 
1. Οι Έλληνες πολίτες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

12.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

υπάρχει εις βάρος του υποψήφιου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του άρθρου 7 της παρούσης διακήρυξης. 

12.1.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας 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. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 

απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και 
όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά επίσης και 

όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για 

νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν (όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το 
διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 
794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

 

12.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 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. 

12.1.4 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

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

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

12.1.5 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, 
με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ 

ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της 
άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο. 

12.1.6 Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
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12.1.7 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση ευρωπαϊκών ή διεθνή προτύπων διαχείρισης ποιότητας στις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα σχετικά 

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ 13850:2002, ΕΝ 14534:2003 ή 
ισοδύναμα). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

2. Οι αλλοδαποί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

12.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
υποψήφιου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1, του άρθρου 7 της παρούσης διακήρυξης. 

12.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 8.2.ζ ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 8.2.β 
του παρόντος άρθρου. 

12.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

12.2.4 Τα δικαιολογητικά 12.6, 12.7 

12.2.5 Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
3.Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

12.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του υποψήφιου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του άρθρου 7 της παρούσης διακήρυξης. 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 



14 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 
Ν.4412/16) 

12.3.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας 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. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 

απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι μόνο 

τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά επίσης και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα 

(ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (όπως τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 

2042, ΣτΕ  4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

12.3.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 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. 

12.3.4 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

Υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται 

να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

12.3.5 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με 

την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή 

αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας 
του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο. 

12.3.6 Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

12.3.7 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση ευρωπαϊκών ή διεθνή προτύπων διαχείρισης ποιότητας στις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα σχετικά 

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ 13850:2002, ΕΝ 14534:2003 ή 
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ισοδύναμα). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

12.3.8 Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του(εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη) και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις του παρόντος. 

 
Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αμέσως μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
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Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 
απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 8ου , 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
Σύναψη Σύμβασης 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του(εφόσον απαιτείται από τη διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

Άρθρο 13ο -Ματαίωση διαδικασίας 
1.Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 

ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 12. 

 
2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο, 

 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της παρούσης διακήρυξης, 
 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή Προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 

τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών. 
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5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, 

εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών. 
 

Άρθρο 14ο -Ενστάσεις 
 

1.Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
Άρθρο 15ο-Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 
ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 
της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν 

από τη λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/2016. 
3.Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 
οικονομικούς φoρείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 

4.Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με τη παραπάνω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 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 φoρείς. 

 
Άρθρο 16ο -Διάρκεια παροχής υπηρεσιών 

 
Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι την εξάντληση συμβατικού ποσού. 

 
Άρθρο 17ο -Πληρωμή 

Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά και σύμφωνα με 
την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
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πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή και θα εκδίδει η αρμόδια 
επιτροπή. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-

2013/τ. Α/. 
 
Άρθρο 18ο -Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 19ο -Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 

σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι τυχόν διαφωνίες 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010. 
 

Άρθρο 20ο - Διάθεση τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Καρδίτσας 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό 

αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες 
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
Οι παραλαβόντες τευχών Διακήρυξης μπορούν να ζητήσουν, από την Υπηρεσία 

Διενέργειας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας Προκήρυξης μέχρι 7 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. Το σύνολο των διευκρινίσεων θα γνωστοποιείται στους παραλαβόντες 

τευχών διακήρυξης μέσα σε τρεις (3) ημέρες ισότιμα, και θα αναρτώνται ταυτόχρονα σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoskarditsas.gov.gr, ώστε να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και ισότητα της διαδικασίας. Οι 
διευκρινήσεις σε καμία περίπτωση δεν θα τροποποιούν όρους και ουσιώδη στοιχεία της 
Διακήρυξης ενώ θα δίνονται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες προ της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Γεώργιος Καραμαγκιόλας , Ιωάννης Κατσαούνος 

τηλ. 2441-3-50797,  E-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
Άρθρο 21ο -Δημοσιότητα 
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. τουλάχιστον 12 ημέρες πριν τη 

διενέργεια του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ         
ΝΟΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                  ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

24.191,80 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CPV: 64110000-0 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                   
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τιμολόγιο Προσφοράς 
5. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             

                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Τεχνική Περιγραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ειδοποιητηρίων σε 

οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας  και της λοιπής αλληλογραφίας του. Συγκεκριμένα ο 
Δήμος Καρδίτσας  συντάσσει χρηματικούς καταλόγους με τους οποίους βεβαιώνονται 

οφειλές και στη συνέχεια αποστέλλονται ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. Επίσης σε 
καθημερινή βάση αποστέλλει την αλληλογραφία των υπηρεσιών του. 
Η αποστολή των ειδοποιητηρίων και της λοιπής αλληλογραφίας θα γίνει μέσω Αναδόχου 

αφού ο Δήμος δε διαθέτει προσωπικό για την διανομή τους. 
Η αποστολή τους θα γίνει σε παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα. 

Ο τρόπος αποστολής είναι ο εξής: 
Α : ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΙΚΡΑ 
1) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 20 γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι είκοσι [20] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 7.800 φακέλους. 
2) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 50 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι πενήντα [50] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 

11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 150 φακέλους. 

3) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 100 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι εκατό [100] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 15 φακέλους. 
 

Β : ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕΓΑΛΑ 
1) Απλή αποστολή σε φακέλους έως  100 γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι εκατό [100] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 200 φακέλους. 

2) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 200 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι διακόσια [200] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 

33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 40 φακέλους. 
3) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 1000γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι χίλια [1000] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 20 φακέλους. 
 
Γ: ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ 

1) Απλή αποστολή  έως  500 γραμ. 
Το κάθε ακανόνιστο ογκώδες θα ζυγίζει μέχρι πεντακόσια [500] γραμμάρια,  και το 

πλήθος   αλληλογραφίας που θα αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 20 . 
2) Απλή αποστολή  έως 1000 γραμ. 
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Το κάθε ακανόνιστο ογκώδες θα ζυγίζει μέχρι χίλια [1000] γραμμάρια,  και το πλήθος   

αλληλογραφίας που θα αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 10 . 
3) Απλή αποστολή σε φακέλους έως 2000γραμ. 

Το κάθε ακανόνιστο ογκώδες θα ζυγίζει μέχρι δύο χιλιάδες [2000] γραμμάρια,  και το 
πλήθος   αλληλογραφίας που θα αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 2 . 

 
Δ. ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ 
1)Συστημένη  αποστολή σε φακέλους έως 20 γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι είκοσι [20] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5.500 φακέλους. 
2) Συστημένη αποστολή σε φακέλους έως 50 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι πενήντα [50] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 

11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 50 φακέλους. 

 
Ε. ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 
1) Συστημένη  αποστολή σε φακέλους έως  100 γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι εκατό [100] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 100 φακέλους. 
2) Συστημένη  αποστολή σε φακέλους έως 200 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι διακόσια [200] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 

33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 30 φακέλους. 

3) Συστημένη αποστολή σε φακέλους έως 1000γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι χίλια [1000] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
33,00cm Χ 21,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 10 φακέλους. 
 

ΣΤ: ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ 
1)Συστημένα ακανόνιστα   έως 100 γραμ. 
Το κάθε ακανόνιστο θα ζυγίζει μέχρι εκατό [100] γραμμάρια, και το πλήθος που θα 

αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5. 
2) Συστημένη ακανόνιστα  έως 200 γραμ. 

Το κάθε ακανόνιστο θα ζυγίζει μέχρι διακόσια [200] γραμμάρια, και το πλήθος που θα 
αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5. 

3) Συστημένη ακανόνιστα  έως 500 γραμ. 
Το κάθε ακανόνιστο θα ζυγίζει μέχρι πεντακόσια [500] γραμμάρια, και το πλήθος που θα 
αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5. 

4) Συστημένη ακανόνιστα  έως 1000 γραμ. 
Το κάθε ακανόνιστο θα ζυγίζει μέχρι χίλια [1000] γραμμάρια, και το πλήθος που θα 

αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5. 
3) Συστημένη ακανόνιστα  έως 2000 γραμ. 
Το κάθε ακανόνιστο θα ζυγίζει μέχρι δύο χιλιάδες [2000] γραμμάρια, και το πλήθος που 

θα αποσταλούν ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5. 
 

Ζ: ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
1) Συστημένη  με απόδειξη αποστολή σε φακέλους έως  20 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι είκοσι [20] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 

11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 
ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 92 φακέλους. 

2) Συστημένη  αποστολή σε φακέλους έως 200 γραμ. 
Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι πενήντα [50] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
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11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5 φακέλους. 
3) Συστημένη αποστολή σε φακέλους έως 100 γραμ. 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι εκατό [100] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
11,40cm Χ 23,00cm. Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 5 φακέλους. 
 
Η:ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗ ΦΟΡΑ) 

Ο κάθε φάκελος θα ζυγίζει μέχρι είκοσι [20] γραμμάρια, οι διαστάσεις τους θα είναι: 
11,40cm Χ 23,00cm.Το πλήθος των φακέλων αλληλογραφίας που θα αποσταλούν 

ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 6.000 φακέλους. 
  
Οι ποσότητες των φακέλων που αναφέρονται στους παραπάνω τρόπους αποστολής είναι 

ενδεικτικές και ο τελικός καθορισμός τους εξαρτάται από τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου χωρίς όμως να ξεπερνάται σε καμιά περίπτωση το συνολικό ποσό του συμβατικού 

τιμήματος. Οι ποσότητες σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν το Δήμο, ο οποίος θα 
αποστέλλει την αλληλογραφία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του. 
Επιπροσθέτως η επίδοση των ειδοποιητηρίων και της λοιπής αλληλογραφίας στους 

ενδιαφερομένους θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε διάστημα τριών [3] εργασίμων ημερών 
για όλη την επικράτεια από την επομένη της παράδοσης των επιστολών από το Δήμο 

στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. 
O ανάδοχος οφείλει να επιστρέφει στο Δήμο τις ανεπίδοτες επιστολές σε χρονικό 
διάστημα των είκοσι ημερών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο της αλληλογραφίας του Δήμου. 
Τα αντικείμενα ειδικής διαχείρισης που θα παραδίδονται στον Ανάδοχο θα συνοδεύονται 

από λίστα παραληπτών, η οποία υποχρεωτικά θα επιστρέφεται στο Δήμο κατόπιν 
υπογραφής, σφράγισης και αναγραφής της ημερομηνίας παραλαβής από τον Ανάδοχο. 
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι 24.191,80 € πλέον  ΦΠΑ και θα βαρύνει 

τον ΚΑ: 00-6221.0001 του οικονομικού έτους 2018. 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

Καρδίτσα 24/01/2018 
 

Συντάχθηκε                                 Ελέχθηκε                            Θεωρήθηκε 
 

 
Γεώργιος Καραμαγκιόλας         Ελένη Νταβανά                         Ιωάννης Σβάρνας 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             

                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 



26 

ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             

                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Β΄ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ   ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΦΑΚΕΛΩΝ (σε γραμμάρια) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΜΙΚΡΑ Από 0   έως 20 γρ 7.800 0,65 € 5.070,00 € 

ΜΙΚΡΑ από 21 έως  50 γρ. 150 0,85 € 127,50 € 

ΜΙΚΡΑ από 51 έως 100 γρ. 15 1,00 € 15,00 € 

     

ΜΕΓΑΛΑ από 1-100 γρ. 200 1,30 € 260,00 € 

ΜΕΓΑΛΑ από 101-200 γρ. 40 1,70 € 68,00 € 

ΜΕΓΑΛΑ από 201-1000 γρ. 20 2,20 € 44,00 € 

     

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 0 -500 γρ. 20 2,30 € 46,00 € 

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 501-1000 γρ. 10 2,50 € 25,00 € 

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 1001-2000 γρ. 2 3,00 € 6,00 € 

     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ Από 0-20 γρ 5500 2,55 14025,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ από 21-50 γρ 50 2,75 137,50 € 

     

 
     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ Από 1-100 γρ 100 3,20 320,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ από 101-200 γρ 30 3,60 108,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ από 201 – 1000 γρ 10 4,10 41,00 € 

 
     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ Από 1-100 γρ 5 3,45 17,25  € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 101-200 γρ 5 3,80 19,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 201-500 γρ 5 4,20 21,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 500-1000 γρ 5 4,40 22,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 1001-2000  γρ 5 4,90 24,50 € 

     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ Από 0   έως 20 γρ 92 3,65 335,80€ 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ από 21 έως  50 γρ. 5 3,85 19,25 € 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ από 51 έως 100 γρ. 5 4,00 20,00 € 
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 500 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗ ΦΟΡΑ  6000 0,57 3420,00 € 

 

 
 

   

  
  
  ΣΥΝΟΛΟ 24.191,80 € 

 ΦΠΑ 5.806,03 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29,997,83 € 

 

 
 
 

                                            Καρδίτσα 24/01/2018 
 

Συντάχθηκε                                 Ελέχθηκε                            Θεωρήθηκε 
 
 

Γεώργιος Καραμαγκιόλας         Ελένη Νταβανά                         Ιωάννης Σβάρνας 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             
                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             
                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ειδοποιητηρίων σε 
οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας και της λοιπής αλληλογραφίας του. Συγκεκριμένα ο 

Δήμος Καρδίτσας συντάσσει χρηματικούς καταλόγους με τους οποίους βεβαιώνονται 
οφειλές και στη συνέχεια αποστέλλονται ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. Επίσης σε 
καθημερινή βάση αποστέλλει την αλληλογραφία των υπηρεσιών του. 

Η αποστολή τους θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 3ο : Κριτήριο Κατακύρωσης 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης 
υπηρεσίας. Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα 
ανεξαιρέτως τα ζητούμενα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 5ο : Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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) σε 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 και που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους 
σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 

τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας 
και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει 

οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4053/2012) και επίσης: 

(α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 
του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό 



30 

μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

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

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν 
ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) 

χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 
(δ) διαθέτουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από 
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 

συμμετοχής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η πλήρωση των απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της 

ένωσης. 
 
Άρθρο 6ο : Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών 

Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι την εξάντληση συμβατικού ποσού. 

 
Άρθρο 7ο :Τόπος Εργασιών 
Η αποστολή των ειδοποιητηρίων θα γίνει σε οφειλέτες σε όλη τη Ελλάδα. 

 
Άρθρο 8ο -Πληρωμή 

Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά και σύμφωνα με 
την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή και θα εκδίδει η αρμόδια 
επιτροπή. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-
2013/τ. Α΄. 

 
Άρθρο 9ο -Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο 

Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι τυχόν διαφωνίες 
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του 
Ν.3852/2010. 

 
  Καρδίτσα 24/01/2018 

 

Συντάχθηκε                                 Ελέχθηκε                            Θεωρήθηκε 
 

 
Γεώργιος Καραμαγκιόλας       Ελένη Νταβανά                         Ιωάννης Σβάρνας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             

                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Τιμολόγιο Προσφοράς 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ  ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΦΑΚΕΛΩΝ (σε γραμμάρια) ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΕ ΦΠΑ 
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ΜΙΚΡΑ Από 0   έως 20 γρ 7.800   

ΜΙΚΡΑ από 21 έως  50 γρ. 150   

ΜΙΚΡΑ από 51 έως 100 γρ. 15   

     

ΜΕΓΑΛΑ από 1-100 γρ. 200   

ΜΕΓΑΛΑ από 101-200 γρ. 40   

ΜΕΓΑΛΑ από 201-1000 γρ. 20   

     

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 0 -500 γρ. 20   

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 501-1000 γρ. 10   

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ από 1001-2000 γρ. 2   

     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ Από 0-20 γρ 5.500   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ από 21-50 γρ 50   

     

 
     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ Από 1-100 γρ 100   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ από 101-200 γρ 30   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ από 201 – 1000 γρ 10   

 
     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ Από 1-100 γρ 5   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 101-200 γρ 5   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 201-500 γρ 5   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 500-1000 γρ 5   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ από 1001-2000  γρ 5   

     

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ Από 0   έως 20 γρ 92   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ από 21 έως  50 γρ. 5   

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ από 51 έως 100 γρ. 5   

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 500 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗ ΦΟΡΑ  6.000   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

                                                                            ..............  ............. 2018 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                          ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             

                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3. 

 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή  
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 4 

υπέρ του: 
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(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
 

 ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 
 
 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4. Όπως υποσημείωση 3. 
 

 
 

 
 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή 

εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....5…. ημέρες 7 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύμβασης) ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 8. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για 

τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 
που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 

Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για 
ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 
……………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός ……………, 

ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π 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 λήψη προκαταβολής ίσης με το ………% της συμβατικής αξίας προ 
ΦΠΑ εκ …………… ΕΥΡΩ της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν 

λόγω εταιρεία (ή Ένωση εταιρειών) για εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 1/ της υπ αριθ 
..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
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εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή μας 

αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 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. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 
 

1. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για 

τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
2. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών 

 
 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΤΕΥΔ 

 (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6135] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/Τ.Κ. 

43131] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ KΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ] 

- Τηλέφωνο: [24413-50727] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [municipality@dimoskarditsas.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://www.dimoskarditsas.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

                                                 
1Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” 

 

 

  (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ 64110000-0      ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………….…]Όπως θα δημοσιευθεί στο portal 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        /2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία  αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης  Επωνυμία: [     ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[     ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Αποδέχεται ο οικονομικός φορέας τους 

όρους της διακήρυξης πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

[  ΝΑΙ   ]     ΟΧΙ 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι []       Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

                                                 
2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
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κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

                                                 
5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 



42 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV   

 [____] 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας Εφόσον είναι σχετικές για 

τηνειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 

να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος  IV  για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 

                                                 
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 

ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους, στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

• δωροδοκία10,11· 

• απάτη12· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

                                                 
8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
9Όπως 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). 
10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
11Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης 

τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
12Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
13Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
14Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
15Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

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 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 
16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 

 

                                                 
17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
21Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 

                                                 
22Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

                                                 
25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
27Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

                                                 
28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30Πρβλ άρθρο 48. 
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

                                                 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 



52 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: (ΔΕΝ ΘΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ , ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής32; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 

                                                 
32Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.(ΔΕΝ ΘΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ) 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη ..(ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ) 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. ..(ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. ΔΕΝ ΘΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται33, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν34. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ.................. [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ................ 

[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ.......................... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

                                                 
33Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
34Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 

σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.       
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


