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Σελίδα 1 

 
Διεύθυνση:  

 
Email:  
Τηλ:  
Fax:  

 
Ματαπά 3, Λαγκαδάς 
57200 Νομός Θεσσαλονίκης 
info@deyalagada.gr  
23940-22520-23230 
23940-20367 

 
ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Υπηρεσίες κατασκευής και 
αποστολής ταχυδρομικών 
αντικειμένων της ΔΕΥΑ 
Λαγκαδά 

 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2019 

 Π/Υ: 57.980,00 € (πλέον ΦΠΑ) 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.1069/80 (ΦΕΚ- 191 Α') «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και ειδικότερα το άρθρο 22 περί έργων και 

προμηθειών.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

5. Την παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή 

της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 
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6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ». 

7. Την υπ’ αριθ. 02/2019 Μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.980,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

8. Την υπ’ αριθ. 205/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Λαγκαδά, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 02/2019 Μελέτη. 

9. Την υπ’ αριθ. 300/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Λαγκαδά, για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει της τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

προϋπολογισμού 57.980,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που 

αφορά την υπηρεσία με τίτλο  «Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής 

ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

02/2019 Μελέτη. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτων Φορέας  

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΧΩΡΑ  ΕΛΛΑΔΑ (EL) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

ΜΑΤΑΠΑ 3, ΛΑΓΚΑΔΑΣ,  57200 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛ: 23940-22520-23230, FAX: 23940-
20367 
http://deyalagada.gr/, 
info@deyalagada.gr  

NUTS NUTS 1: EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

NUTS 2: EL 52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

NUTS 3: EL522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2019 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57.980,00 

CPV 64110000-0 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 62.03.02.000: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

08/05/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 10:30 

Π.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ  
ΜΑΤΑΠΑ 3, ΛΑΓΚΑΔΑΣ,  57200 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 300/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 

Λαγκαδά. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων της 

ΔΕΥΑ Λαγκαδά». 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 57.980,00€ πλέον ΦΠΑ 

13.915,20€ ήτοι συνολικού ποσού 71.895,20 ευρώ (με ΦΠΑ), η δε δαπάνη 

εκτέλεσης της, βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Λαγκαδά και τους Κ.Α.: 

62.03.02.000 Ταχυδρομικά και  Κ.Α.: 54.00 ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού   
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Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά στις 

08/05/2019 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών 

την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 

προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή 

διευκρινίσεων 

5.1 Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό 

διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης:  

I. σε ηλεκτρονική μορφή από στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ 

στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr από όπου 

μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 

II. σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λαγκαδά 

http://deyalagada.gr/ από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 

 

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περίπτωση λήψης των εντύπων μέσω της ιστοσελίδας της 

ΔΕΥΑ Λαγκαδά ή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ στον δικτυακό 

τόπο http://www.eprocurement.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να 

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη 

στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δ/νση: 

info@deyalagada.gr  προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, 

ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Απόστολος Πασχαλίδης  

ΤΗΛ: 23940-22520-23230, FAX: 23940-20367 
 

5.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 

και επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 02/05/2019. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 06/05/2019, εφόσον τα σχετικά 

αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 
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Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2, ν. 4412/2016, 

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

ε) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών - η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 

από τον αναθέτοντα φορέα επί όλων των ανωτέρω. 

2. Όλων των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση 

(συμφωνητικό) που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 7: Περιεχόμενο - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών  

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ: 
ΤΗΛ: ΦΑΞ: e-mail: 
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
λήξης την 10:30 π.μ. 

 

7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά 

τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά».  
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β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου.  

 

7.3 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα παραλαβής των προσφορών, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) 

με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του 

αναθέτοντα φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 

 

7.4 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο 

φάκελο. 

 

7.5 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο 

αυτής, 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 της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων 

λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 
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7.6 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν.  

 

7.7 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. 

 

7.8 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών  

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).  

Κατ’ εξαίρεση, τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus), μπορούν να υποβάλλονται και 

σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό – Προϋποθέσεις 

συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, των 

κρατών – μελών της Ε.Ε., των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών – μελών της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ/G.P.A.), του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από 

χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες, ή συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με 

το δημοπρατούμενο στις προαναφερθείσες χώρες. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, 

υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Ένωση δεν υποχρεούται 

να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, 

όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από 

την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε 

εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη 

της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα 

έννομα αποτελέσματά της. 

O οικονομικός φορέας μπορεί, όπου κριθεί απαραίτητο, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών που τον 

συνδέουν με αυτούς. 

Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των 

διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 

μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα 

φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
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της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (υπεύθυνη 

δήλωση όλων των οικονομικών φορέων). 

 

Άρθρο 10: Κριτήρια Επιλογής  

Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Α και πρέπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μέλη της ένωσης καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων. 

1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 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,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕL309 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 αμετάκλητη 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:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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, γγ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν ο αναθέτων φορέας:  

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 
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ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και  

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.  

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  
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α) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής/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, 

γ) εάν ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) εάν 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 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,  
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, 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 ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

4. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, ο 

αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.  

5. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι 

αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, 

όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3.  

6. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
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αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν 

ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για 

την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο 

οποίο ισχύει η απόφαση.  

 

Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης.  

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας σχετικής με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς: 

1. να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της 

προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
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Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Β.1 και πρέπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μέλη της ένωσης καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων. 

2. να πληρούν τις διατάξεις του ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών 

δραστηριοτήτων και να διαθέτουν προς απόδειξη τούτου: 

 Ειδική Άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 

(ΕΕΤΤ) η οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή  

 το Διοικητικό  Έγγραφο ορισμού του για τον Φορέα Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας. 

 

Γ. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά κατά 

το πρότυπο ISO 9001:2015 ή συναφές που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 

ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση 

προδιαγραφών ή προτύπων σχετικά με το δημοπρατούμενο αντικείμενο 

(υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων). 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Γ πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων και να καλύπτει μεμονωμένα ή/και 

αθροιστικά το δημοπρατούμενο αντικείμενο (υπηρεσίες κατασκευής και 

αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων). 

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

1. Να πληρούν τις προϋποθέσεις πανελλαδικής κάλυψης και να δύνανται να 

παρέχουν ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (βάσει της προκήρυξης) 

χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής.  

2. Να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών κατ’ 

ελάχιστο τρείς (3) σχετικές συμβάσεις (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) με 

αντικείμενο υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων, 

αντίστοιχου μεγέθους. 
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Σε περίπτωση ένωσης ή στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων  η 

εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Δ πρέπει να ικανοποιείται 

μεμονωμένα ή/και αθροιστικά και να καλύπτει το δημοπρατούμενο αντικείμενο 

(υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων). 

 

Άρθρο 11: Αποδεικτικά μέσα Ποιοτικής Επιλογής 

11.1 Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 / το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, 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 10.Α,  

 πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο Άρθρο 10.Β, 

10.Γ και 10.Δ της παρούσας. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α, ν. 

4412/2016. 

 

11.2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα Άρθρα 9 και 10 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του Άρθρου 4 και κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Άρθρο 19 της παρούσας.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στα 

Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι τα εξής: 

 

11.2.1 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 
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μητρώου) έκδοσης α) το πολύ έως και τρεις μήνες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) το πολύ έως και τρεις μήνες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, για την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  

λόγων  αποκλεισμού  του άρθρου  10.Α. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 

10.Α.1.  

 

11.2.2 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας): 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν ο εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα όσον  αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) για  την  

απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του άρθρου  10.Α.2.α 

τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν ο 

εκπληρωθεί oι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον  αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) για  την  

απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του άρθρου  10.Α.2.β 

τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο 

το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
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Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο 

το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής για  την  απόδειξη  της  μη  

συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του άρθρου  10.Α.2.γ με ημερομηνία 

έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του.  

Ειδικότερα εφόσον δεν εκδίδεται από τον διαδικτυακό τόπο www.sepenet.gr 

σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το αριθ. ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 

έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, θα προσκομίζεται αντί αυτού η σχετική 

επίσημη δήλωση (που παράγεται από τον διαδικτυακό τόπο) και ένορκη 

βεβαίωση περί μη συνδρομής αυτού του λόγου αποκλεισμού με ημερομηνία 

σύνταξης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της. 

 

11.2.3 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

Για την περίπτωση 2 του μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ: Για τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
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τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις του μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμού. 

Αν το κράτος - μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.2.2 

και 11.2.2.3 και 11.2.3 τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή  στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρας όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις.  

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει 

να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

11.2.4 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ (καταλληλόλητα)  
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Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της 

προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Β.1 πρέπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μέλη της ένωσης καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων. 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης.  

 

11.2.5 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.Γ1β του ΤΕΥΔ (Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα) 

(α) Κατάλογος με κατ’ ελάχιστο τρείς σχετικές συμβάσεις (δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα) που έχουν υλοποιήσει με αντικείμενο που καλύπτει το δημοπρατούμενο με 

αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα, του ποσού της 

σύμβασης και   

(β) Κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει με σαφήνεια ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 

πανελλαδικής κάλυψης και ότι δύνανται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο με 

συγκεκριμένη συχνότητα (βάσει της προκήρυξης) χωρίς καμία εξαίρεση 

γεωγραφικής περιοχής. 

Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως  δικαιολογητικά, τα αντίστοιχα 

παραπάνω έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των. 

Σε περίπτωση ένωσης ή στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων  η 

εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Δ πρέπει να ικανοποιείται 

μεμονωμένα ή/και αθροιστικά και να καλύπτει το δημοπρατούμενο αντικείμενο 

(υβριδικό ταχυδρομείο και επιστολικό ταχυδρομείο). 
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11.2.6 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.Δ του ΤΕΥΔ (Συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά κατά 

το πρότυπο ISO 9001:2015 ή συναφές που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 

ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση 

προδιαγραφών ή προτύπων σχετικά με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10.Γ πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων και να καλύπτει μεμονωμένα ή/και 

αθροιστικά το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

 

11.2.7 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

Α. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου 

τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από 

το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:  

I. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος για 

Ανώνυμη Εταιρεία,  

II. Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την 

εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου.  

Β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Στην περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων και ενώσεων 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 
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συμμετέχει στην ένωση καθώς και των οικονομικών φορέων στις ικανότητες των 

οποίων επιθυμεί να στηρίζεται ο συμμετέχων. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 

11.2.8 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 83 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να 

προσκομίσει εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού 

τα ακόλουθα έγγραφα:  

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι Οικονομικοί Φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

2. Προς απόδειξη εκπλήρωσης των διατάξεων του Ν. 4053/2012 για την 

άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων: 
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 Ειδική Άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 

(ΕΕΤΤ) η οποία να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ή  

 το Διοικητικό  Έγγραφο ορισμού του για τον Φορέα Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας. 

 

3. Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 79 ν. 4412/2016 / το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας: 

 φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10.Α,  

 πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο άρθρο 10.Β, 

10.Γ και 10.Δ της παρούσας. 

 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Άρθρου 6 (γ) 

της παρούσας. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου 

φυσικού ή νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση 

αυτή ο αναθέτοντας φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
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ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

 Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι 

κρατήσεις, τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών στην 

παρούσα διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 02/2019 Μελέτη. 

 

Οι προσφορές 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 φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον  

διαγωνισμό,  για  διάστημα  ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ (10) μηνών,  από  την  επομένη της 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν άρθρο απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. Ο αναθέτοντας φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 

τον προσφέροντα να παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει 

χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται 

την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

 

Άρθρο 14: Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016. Αν 

οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία 

επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του φορέα που έχει εκδώσει 
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τις εγγυήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί από τον αναθέτοντα φορέα μετά από 

σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής.   

2. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.  

3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από το συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του 

αναθέτοντα φορέα έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της. 

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 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. 

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 302 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών 
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1. Η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 4 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών –τεχνικής προσφοράς συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 

γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

β) Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση 

της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών, είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο 

με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος 

της Υπηρεσίας . 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού  

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι 
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Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού 

τα σχετικά αποτελέσματα . 

3. Με μία απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

ν. 4412/2016.  

4. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει 

το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί 

να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η 

ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  

5. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης  

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής.  

2. Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας.  

3. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 311 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 

3.1 Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου 

ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και της μελέτης και είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

3.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει της τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

Άρθρο 17: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο 

αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
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υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από 

τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 

προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών 

ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

τα υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης. 

4. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, 

το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 



 

 

 
Ματαπά 3, Λαγκαδάς, 57200 Νομός Θεσσαλονίκης, info@deyalagada.gr, Τηλ: 23940-22520-23230, Fax: 23940-20367 

Σελίδα 29 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι 

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις 

λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

είναι υποχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισμός του 

προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

  

Άρθρο 18: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του Άρθρου 11.2.1 ως 11.2.7, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων 

δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 11.1 

της παρούσας.  

1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ: 

ΤΗΛ: ΦΑΞ: e-mail: 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ, Ματαπά 3, Λαγκαδάς, 57200 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών 

αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά» 

O φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

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. Ο αναθέτων φορέας 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, σύμφωνα με το Άρθρο 11.1, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από 

τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση των 

απαιτήσεων των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το Άρθρο 10, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των 

διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
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δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Άρθρου 19 

της παρούσας διακήρυξης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 105/316 και 106/317 του ν. 4412/2016. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 19: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης 

1. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 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. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

2. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 20 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση 
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κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

3. 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 του 

αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του 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, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317. 

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 

την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό.  

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας και με προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Η μέγιστη τιμή του ποσοστού στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 

καθορίζεται από τον περιορισμό της μη υπέρβασης του προϋπολογισμού της 

μελέτης, συνεπώς το ως άνω ποσοστό δύναται να είναι ίσο ή μικρότερο του 

ποσοστού έκπτωσης που προκύπτει από τον  προϋπολογισμό προσφοράς σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΝΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΝΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ57.980Α 

 100% 

 

Άρθρο 20: Ενστάσεις  

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 



 

 

 
Ματαπά 3, Λαγκαδάς, 57200 Νομός Θεσσαλονίκης, info@deyalagada.gr, Τηλ: 23940-22520-23230, Fax: 23940-20367 

Σελίδα 33 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και 

με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του 

ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών 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 του αναθέτοντα φορέα, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

 

Άρθρο 21: Εκτέλεση σύμβασης: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – 

Όροι εκτέλεσης – Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση 

σύμβασης 

1. Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η σύμβαση υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο. 

2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) 

μήνες από την ημέρα υπογραφής της. 
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3. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους 

όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη 

συνοδεύουν. 

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν. 

4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 

αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η αθέτηση της ανωτέρω 

υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού 

φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 337 του ν. 

4412/2016 και αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της 

σύμβασης κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου και απόφαση του αναθέτοντα φορέα.  

7. Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του ν. 4412/2016,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από 

τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 305,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η 
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οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.  

 

Άρθρο 22: Παραλαβή Αντικειμένου – Ανωτέρα βία - Τρόπος πληρωμής 

1. Η παραλαβή των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Άρθρο 219 

του ν. 4412/2016 και τα τεύχη της παρούσας μελέτης. 

2. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του από λόγους ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος. Σαν 

ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 

απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 

απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά και εφόσον εντός του διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις 

ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει τους όρους της σύμβασης και 

αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

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

αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

3. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή 

του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 

Ειδικότερα το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή.  
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5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της παρούσας . Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που επιβάλλεται (άρθρο 

4 Ν.4013/2011) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 

κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στη σχετική ειδική πρόσκληση  

β) εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή δε συμμορφωθεί  

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 
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2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν 

ή η  όποια υπέρβαση στη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, έγινε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του 

ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 24: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

και στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). Το πλήρες 
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κείμενο  και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της ΔΕΥΑ Λαγκαδά (http://deyalagada.gr/). 

 

Άρθρο 25: Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα να ανακύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης 

και δεν δύνανται να επιλυθούν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρούσα 

διακήρυξη διατάξεις, υπάγονται στα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης και επιλύονται   σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο Διευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 
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