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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ. Αποφ 085/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  

της 28-03-2017. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο 

«ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)». 

 

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ 28-03-2017 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 18/24-03-

2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα οκτώ (8)  μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΣ 

1. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                           ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    

3. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       

4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

5. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

6. ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

8. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της  συνεδρίασης  είπε:  

 

Σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης είναι 

απαραίτητη η ανάθεση των υπηρεσιών που αφορά την παραγωγή –εκτύπωση –εμφακέλωση 

και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του (ομάδα Α), 

την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου (καθημερινή αλληλογραφία και 

ομαδικές αποστολές) (ομάδα Β) και την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών 

(courier) (ομάδα Γ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01/2017 μελέτη της Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. 

 

Αναλυτικότερα αφορά την:  
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ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 

του Δήμου προς τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή 60.000 φακέλων. Η 

λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και 

αποστολή των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η 

δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.872,00  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 ποσού ως εξής: 

 

00.6221.0011. 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  

(2017) 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση  

λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 19.432,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού 

(00.6221.0011) οικονομικού έτους 2018. 

 

CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 

CPV:79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ Β.  Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου. Η κατηγορία αυτή 

αφορά την καθημερινή αλληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και τις ομαδικές 

αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η δαπάνη 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 31.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και αναλύετε ως εξής: 

 

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 16.114,58 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier). Η δαπάνη της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017 ποσού ως εξής: 

 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων) 

(2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 1.080,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

 

CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 

 

Η δαπάνη της συνολικής υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 80.352,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Η προθεσμία εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου, αρχόμενης από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016), με 

τμηματική εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.  

 

     Η εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του 

Ν. 3463/2006,  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': Δημόσιες Συμβάσεις 

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

2014/25/ΕΕ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων των 

υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο ανάθεσης για τις 

ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά 

ομάδα, για την υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του 

Δήμου Παλλήνης όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

60.000 31.800,00 € 24% 39.432,00 € 

2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

60.000 6.000,00 € 24% 7.440,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β 

3 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες 
25.000,00 € 24% 31.000,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ 

4 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(COURIER) 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες 
2.000,00 € 24% 2.480,00 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
64.800,00 € 80.352,00 € 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του διαγωνισμού : 80.352,00 €. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
κοινοτήτων». 

  4. Του Ν. 2362/95 «Δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών» και όπως ισχύει.  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3438/2006 και όπως ισχύει.  
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7. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/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».  

8. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «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)».  

 9. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».  

10. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις».  

11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

12.   Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Καθώς και:  

1. Την υπ’ αριθμ.: 060/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΓΩΞΚ-ΑΩΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

αφορά την έγκριση διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2. Την υπ’ αριθμ.: 12499/24-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΣΩΞΝ-Ν2Ξ) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με 

τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.912,00 € βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 16β ΠΔ 

186/92 καθώς και του άρθρου 158 παρ.4 Α Ν. 3463/06. 

3. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους Κ.Α.  

 

00.6221.0011 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  

(2017) 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων) 

(2017) 

00.6221.0002 14.885.42 € Ταχυδρομικά τέλη 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση  

λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

 

για την αντιμετώπιση της δαπάνης «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)», η 

οποία έχει νομίμως αναληφθεί. 

4. Τις υπ’ αριθμ.: 686-687-688-689/2017 Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

5. Την υπ. αρ. 079/2017 (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

την έγκριση της δαπάνης ποσού 7.440,00 Ευρώ. 

6. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης. 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται: 

1). Η διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.440,00 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24% 

που θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6142.0016 με τίτλο «Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και 

εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (2017)» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017,  
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2). Η έγκριση του υπ’ αριθμ. 01/2017 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου για την «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)». 

3). Η απόφαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και επί του καθαρού ποσού και 

στο σύνολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το 

κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο 

σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα, για την υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – 

εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες 

του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας 

μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου Παλλήνης με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές. 

4).  Η εξουσιοδότηση του  κ. Δημάρχου για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

5). Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να καταρτίσει και να προκηρύξει 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων». 

4. Του Ν. 2362/95 «Δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών» και όπως ισχύει.  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει. 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 3438/2006 και όπως ισχύει.  

7. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/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».  

 8. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «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)».  

9. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

10. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις».  

11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

12. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Καθώς και:  

1. Την υπ’ αριθμ.: 060/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΓΩΞΚ-ΑΩΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

αφορά την έγκριση διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2.  Την υπ’ αριθμ.: 12499/24-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΣΩΞΝ-Ν2Ξ) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με 

τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.912,00 € βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 16β ΠΔ 

186/92 καθώς και του άρθρου 158 παρ.4 Α Ν. 3463/06. 

3. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους Κ.Α.  
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00.6221.0011 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών    

ύδρευσης (2017) 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και 

μικροδεμάτων) (2017) 

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και      

εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

 

για την αντιμετώπιση της δαπάνης «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)», η 

οποία έχει νομίμως αναληφθεί. 

4. Τις υπ’ αριθμ.: 686-687-688-689/2017 Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

5. Την υπ. αρ. 079/2017 (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

την έγκριση της δαπάνης ποσού 7.440,00 Ευρώ. 

6. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης. 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της 

παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διατάγματα, Αποφάσεις, σχετικές 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

1. Διαθέτει και ψηφίζει την πίστωση ποσού 7.440,00 € συμπεριλαμβανόμενου του 

Φ.Π.Α.24% που θα βαρύνει τον  Κ.Α. 25.6142.0016 με τίτλο «Αμοιβή για παραγωγή, 

εμφακέλωση και εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (2017)» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2017 η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 079/2017 (ΑΔΑ: 

7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και νομίμως έχει αναληφθεί με την 

ΑΑΥ 689/2017. 

2. Εγκρίνει  το υπ’ αριθμ. 01/2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου για την «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)». 

3. Αποφασίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 

του Ν. 3463/2006,  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων 

των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο 

ανάθεσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο 

των υπηρεσιών ανά ομάδα, για την υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – 

εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες 

του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας 

μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου Παλλήνης με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές. 

  4.  Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

  5. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας ως κατωτέρω: 
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Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού  Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(COURIER)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.352,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων των υπηρεσιών 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες Β 

και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα, για την 

υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του 
Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου Παλλήνης.  

Περιεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...............................................  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ............................................................................  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση ...................................................................  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ................  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο ..................................................................................................  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού .................................  

1.6 Δημοσιότητα .......................................................................................................  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης ........................................................  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................  

2.1 Γενικές Πληροφορίες ........................................................................................  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.....................................................................................  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ......................................................................................  

2.1.4 Γλώσσα ...........................................................................................................  

2.1.5 Εγγυήσεις ........................................................................................................  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ........................................  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής ...................................................................................  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ........................................................................................  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ...........................................................................................  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .....................................  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ..................................................................  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ..........................................................................  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ................................................................  

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ..................................  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα .......................................................................................  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης ...........................................................................................  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ............................................................................................  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ..............................................................  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .....................................................................  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ...........................................................  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ...............  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών ..................................................................................  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ..........................................................................  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ............................................................................  

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών .......................................................  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ...............................................................  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ....................................................................................  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ............................................................................................  
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης .....................................................................  

3.4 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] ............................................................  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας ......................................................................................  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..........................................................................  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) ..................................................  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία ....................................................  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης ..........................................................................  

4.4 Υπεργολαβία.....................................................................................................  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ...................................................  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ......................................................  

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................  

5.1 Τρόπος πληρωμής .............................................................................................  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις ............................................  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ......................................  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....................................................................................  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης .........................................................................  

6.2  Διάρκεια σύμβασης ...........................................................................................  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης .......................................................  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση ..........................................................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .............................................................................................................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελετη  ............................................................................................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ .............................................................................................  

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΘΑΚΗΣ 12 

Πόλη ΠΑΛΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15344 

Χώρα  

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο 2106604676 

Φαξ 2106612965 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@gerakas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.palini.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Διεύθυνση 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες που παρέχει η 

δημοτική αρχή. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.palini.gr.  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  

Δεν γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παλλήνης. Η δαπάνη για την 

εν σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α. ως εξής :  

ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 

του Δήμου προς τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή 60.000 φακέλων. Η 

λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και 

αποστολή των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η 

δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.872,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 ποσού ως εξής: 

 

00.6221.0011. 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  

(2017) 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση  

λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 19.432,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού 

(00.6221.001) οικονομικού έτους 2018. 

 

ΟΜΑΔΑ Β.  Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου. Η κατηγορία αυτή αφορά 

την καθημερινή αλληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και τις ομαδικές 

αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η δαπάνη 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 31.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και αναλύετε ως εξής: 

 

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 16.114,58 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier). Η δαπάνη της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017 ποσού ως εξής: 

 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων) 

(2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 1.080,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση των υπηρεσιών που αφορούν την παραγωγή –

εκτύπωση –εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης  του Δήμου προς τους 

οφειλέτες του (ομάδα Α), την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου 

(καθημερινή αλληλογραφία και ομαδικές αποστολές) (ομάδα Β) και την αποστολή 
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αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) (ομάδα Γ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

01/2017 μελέτη της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που 

αφορούν επιστολές, CPV:79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ, ΤΜΗΜΑ 1  : «παραγωγή –εκτύπωση –εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης  του Δήμου προς τους οφειλέτες του (ομάδα Α)», εκτιμώμενης αξίας 37.800,00 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ, ΤΜΗΜΑ 2 : «την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου (καθημερινή 

αλληλογραφία και ομαδικές αποστολές) (ομάδα Β)», εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 πλέον 

ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ, ΤΜΗΜΑ 3 : «την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου (αποστολή 

αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) (ομάδα Γ)», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή 

περισσότερες ή ακόμα και όλες τις ομάδες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε μία 

ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό προμηθευτή. 

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις υπηρεσίες της κάθε ομάδας που 

περιλαμβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες κάποιας ομάδας, θα 

απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα.  

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα 

ορίζεται σε τρεις. 

Δεν υπάρχει περιορισμός ανάθεσης- κατακύρωσης  μέγιστου αριθμού τμημάτων.   

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.352,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 64.800,00 €  ΦΠΑ : 

15.552,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 

υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει 1 τιμής και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων των υπηρεσιών 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες Β 

και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα, για την 

υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του 

Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου Παλλήνης για 
τη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

                                                 
1 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

- του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων»  

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Την υπ’ αριθμ.: 060/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΩΓΩΞΚ-ΑΩΥ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση διενέργειας του Διαγωνισμού. 

-  Την υπ’ αριθμ.: 12499/24-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΣΩΞΝ-Ν2Ξ) Απόφαση Δημάρχου 

σχετικά με τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.912,00 € βάσει των διατάξεων του άρθρου 

12 παρ. 16β ΠΔ 186/92 καθώς και του άρθρου 158 παρ.4 Α Ν. 3463/06. 

- Τον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στους Κ.Α.  

 

00.6221.0011 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών 

ύδρευσης (2017) 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και 

μικροδεμάτων) (2017) 

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση 

λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

 

για την αντιμετώπιση της δαπάνης «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)», η 

οποία έχει νομίμως αναληφθεί. 

- Τις υπ’ αριθμ.: 686-687-688-689/2017 Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

- Την υπ. αρ. 079/2017 (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΞΚ-ΟΝ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

σχετικά με την έγκριση της δαπάνης ποσού 7.440,00 Ευρώ. 

- Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/05/2017 και ώρα 23:00 

μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07/04/2017, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 09:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 39794  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ, 

Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ: ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ,ΕΒΔΟΜΗ 

3. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ανάρτηση στις παρακάτω υπηρεσίες: 

Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 

Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.palini.gr  στην διαδρομή : Ανακοινώσεις νέα. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον /τους ανάδοχο/ους.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 την υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 Την σχετική περίληψη  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 

τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 

που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  
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 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 

το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους 

όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
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περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

για κάθε ομάδα ειδών για την οποία κατατίθεται προσφορά σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α 37.800,00 E 756,00 E 

Β 25.000,00 500,00 E 

Γ 2.000,00 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού 

αλλά σε μέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 

των ομάδων που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στις 

υπηρεσίες που καλύπτονται από την εγγύηση.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 395 ημέρες, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του 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 

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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

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

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 . 
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

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

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 

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

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 6 της Τεχνικής Περιγραφής της υπ΄αρ. 01/2017 

μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται ο μέσος κύκλος εργασιών και, κατά 

περίπτωση ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 

εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του μέσου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο με το 

1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης ανά ομάδα. Αν ο οικονομικός φορέας 

λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας οφείλει να δηλώσει το συνολικό χρόνο που 

λειτουργεί. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει στο σύνολό τους ή κατά 

τα 2/3 τουλάχιστον δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 

όσο και η καθαρή αξία της υπό ανάθεση προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο ποσό, 

αν η προσφορά αφορά το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ή μέρος αυτών (προσφορά 

επιμέρους ομάδας), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τις εν λόγω συμβάσεις, 

από τις οποίες θα προκύπτει ότι ο αριθμός των συμβάσεων είναι τουλάχιστον μία. Αν ο 

οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας οφείλει να δηλώσει το 

συνολικό χρόνο που λειτουργεί. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 19 του 

Ν.4412/2016, 

και  δηλώνουν: 
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α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας  τριετίας .  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

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

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 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 οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων όπως περιγράφονται την υπ΄αρ. 01/2017 

μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν 

η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 

συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-

2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Παράλληλα ζητείται επιπλέον 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

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

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

και 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν τα ζητούμενα όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 6 της Τεχνικής Περιγραφής της υπ΄αρ. 01/2017 μελέτης της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους τρεις αντίστοιχα τελευταίους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εν λόγω συμβάσεων (ολοκληρωμένων ή μη) 

παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους όσο και η καθαρή αξία της υπό 

ανάθεση προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο ποσό, αν η προσφορά αφορά το 

σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ή μέρος αυτών (προσφορά επιμέρους ομάδας), 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του. Απαιτείται επίσης η υποβολή στοιχείων που θα αποδεικνύουν την καλή 

εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων (ολοκληρωμένων ή μη). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 19 του Ν.4412/2016.  

17REQ006014964 2017-04-03

ΑΔΑ: 6ΓΓΒΩΞΚ-ΗΞΔ



21 
 

Β.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 

για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά: βάσει τιμής  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ. αρ. 01/2017 

μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

07/04/2017 

 

11/04/2017 

Ώρα 09:00 π.μ 

05/05/2017 

ώρα 23:00 μ.μ. 

 

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη ανωτέρω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 

και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 

παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά 

και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 

οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf.] Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 

σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 

και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
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ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, καθώς και η ομάδα ή ομάδες για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον 

ο υποψήφιος ανάδοχος, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)  

 

ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  ο οποίος 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη 

έγγραφα.  

 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή 

αποκλεισμού, θα πρέπει να περιγράφει και να αναφέρεται σε όλα τα απαιτούμενα από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, στοιχεία και να περιέχει ιδίως τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία αυτά (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). Αν 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

 

και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά 

αναλύονται στη παρούσα διακήρυξη. 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της αρμόδιας 

υπηρεσίας καθώς και την παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 

ως άνω μελέτη και την παρούσα διακύρηξη.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα, για την υπηρεσία με 

τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του 

Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, 

αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου Παλλήνης για τη 

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών,  όπως ορίζεται στην υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της 

αρμόδιας υπηρεσίας: Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει ψηφιακά υπογεγραμμένο 

και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης καθώς και την παραγόμενη από το 

σύστημα ηλεκτρονική οικονομική προσφορά.  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών όπως αναφέρονται στην υπ. αρ. 

01/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 

στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 

την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 

ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες 

προς παροχή υπηρεσίες.  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για τις ομάδες των υπηρεσιών (ομάδα Β και 

ομάδα Γ) που η κατακύρωση απαιτεί το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και για λόγους 

σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για 

τις ομάδες των υπηρεσιών (ομάδα Β και ομάδα Γ) που προσφέρουν επί της συνολικής 

προυπολογισθείσας δαπάνης της εκάστοτε ομάδας. Ήτοι για την ομάδα Β. "Αποστολή 

επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου" ποσό προυπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ 

25.000,00 ευρώ και για την ομάδα Γ. "Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών 

(courier)" ποσό προυπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ 2.480,00 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε 

ότι για την ομάδα Α.¨Παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση & αποστολή λογαριασμών 

ύδρευσης¨ η κατακύρωση θα γίνει στην χαμηλότερη τιμή. 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής, ποσοστό έκπτωσης 

10% για την ομάδα Β προϋπολογισθείσας δαπάνης π.χ. 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς : 25.000,00 € – (25.000,00€ Χ 0,10 ) = 20.000,00 €-2.500,00€ =17.500,00 €.  

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς όπως αναφέρεται 

στην υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

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 στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στην υπ. αρ. 01/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 

κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 

των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

365 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 12/05/2017 και ώρα.11:00 π.μ.. 

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 

αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή2 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα 

(10) ημερών ή όπως ορίσει διαφορετικά ή Επιτροπή από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι 

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

                                                 
2 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως 

εξής:  Ποσοστό 10% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις  

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. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη 

συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της 

αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης 

μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους: αποδεσμεύονται τμηματικά, 

κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που 

παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή 

της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

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.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
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εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 

η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 

άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 

των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
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παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 

έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της 

ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 

να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                               ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    

 

  

                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠ. ΑΡ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        

   

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

                                         ΑΡ. ΜΕΛ. :  01 / 2017 

 

 

 

    

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  & ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  80.352,00  € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πληρ.: Σκαρή Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 

Τ.Κ.      15344 

Τηλ.  : 2106604676 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ  

    ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.352,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%       

Κ.Α. 00.6221.0011 - 00.6224.0005  

       00.6221.0002 - 25.6142.0016 

 

AΡ. ΜΕΛ.: 01 / 2017 

                 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αυτή η μελέτη αφορά  την:  

 

ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 

του Δήμου προς τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή 60.000 φακέλων. Η 

λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και 

αποστολή των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΟΜΑΔΑ Β. Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου. Η κατηγορία αυτή 

αφορά την καθημερινή αλληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και τις ομαδικές 

αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier). 

  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.352,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 

του Δήμου προς τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή 60.000 φακέλων. Η 

λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και 

αποστολή των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η 

δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.872,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 ποσού ως εξής: 

 

00.6221.0011. 20.000,00 € 
Αμοιβή  για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης  

(2017) 

25.6142.0016 7.440,00 € 
Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση  

λογαριασμών ύδρευσης (2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 19.432,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού 

(00.6221.001) οικονομικού έτους 2018. 

 

CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 

CPV:79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ Β. Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου. Η κατηγορία αυτή 

αφορά την καθημερινή αλληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και τις ομαδικές 

αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η δαπάνη 
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της συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 31.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και αναλύετε ως εξής: 

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 16.114,58 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier). Η δαπάνη της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017 ποσού ως εξής: 

00.6224.0005 1.400,00 € 
Ταχυμεταφορές (διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων) 

(2017) 

και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 1.080,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018. 

CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές. 

Η εκτέλεση της εργασίας θα διέπεται από τις διατάξεις: 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).  

 Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) και όπως ισχύει 

 Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει 

 καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με 

τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο 

όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ το κριτήριο 

ανάθεσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των 

υπηρεσιών ανά ομάδα, για την υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και 

αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της 

επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών 
(courier)» του Δήμου Παλλήνης για τη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις ομάδες που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει 

ξεχωριστά για κάθε μία ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό 

προμηθευτή. 

 

    Παλλήνη 23-03-2017      

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

    Παλλήνη 23-03-2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

   ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ             ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πληρ.: Σκαρή Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 

Τ.Κ.      15344 

Τηλ.  : 2106604676 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ  

    ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.352,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%       

Κ.Α. 00.6221.0011 - 00.6224.0005  

       00.6221.0002 - 25.6142.0016 

 

AΡ. ΜΕΛ.: 01 / 2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

 

            AΡΘΡΟ 1:  

Παραγωγή Διανομή Εντύπων  

Ο ΔΗΜΟΣ θα παραδίδει στον ανάδοχο  ηλεκτρονικό αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των 

οφειλετών του και των χρηματικών ποσών,  σε Σειριακό Αρχείο, σταθερού μήκους σε 

Format P.C WINDOWS (Row delimiter <CR> ή <LF> και όχι ASCII IBM και βάση 

των προδιαγραφών του Παραρτήματος «Γ» . Μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο θα 

παραδίδεται και η περιγραφή των πεδίων.  Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβάλλονται 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Παλλήνης. 

 

Η αποστολή κάθε ηλεκτρονικού αρχείου προς τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και από έγγραφη 

αναφορά στο πλήθος των λογαριασμών ύδρευσης, οι οποίοι ζητούνται να παραχθούν, 

εκτυπωθούν, εμφακελωθούν και να αποσταλούν. Η εν λόγω έγγραφη αναφορά θα έχει θέση 

«Εντολής Εκτέλεσης Εργασίας», κατά το πλήθος των λογαριασμών στο οποίο αναφέρεται 

κάθε φορά.  

Η ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου από τον Ανάδοχο θα πιστοποιείται και 

από την «Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας». 

 

Ο ανάδοχος με βάση τα στοιχεία του αρχείου υποχρεούται να εκτυπώνει, εμφακελώνει και 

τελικά να επιδίδει τα αντίστοιχα δελτία “ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ” στους οφειλέτες του  

ΔΗΜΟΥ, το πολύ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες μετά την ημέρα παραλαβής του 

αρχείου.  

 

Ο ΔΗΜΟΣ θα παραδίδει στον ανάδοχο συνολικά περίπου 15.000 λογαριασμούς ανά τρίμηνο 

για παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή τους σε όλη την επικράτεια. Οι 

ποσότητες και οι περίοδοι δύναται να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης. 

 

Η εμφακέλωση θα πρέπει να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μη 

αλλοίωση του εσωκλειόμενου λογαριασμού αλλά και να μην αποκρύπτονται τα πλήρη 

στοιχεία του παραλήπτη από το παράθυρο του φακέλου. 
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            ΑΡΘΡΟ 2:  

Περιγραφή Εντύπου (Απόκομμα +Δελτίο Είσπραξη/Μεταβίβαση) 

Το δελτίο θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β και 

Γ καθώς και υπόδειγμα εντύπου-λογαριασμού (παράρτημα Δ), τα οποία αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές θα 

επικαιροποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της τεχνικής εκτύπωσης και 

δύνανται να μεταβάλλονται ως προς τα στοιχεία που θα εκτυπώνονται κατόπιν έγγραφης 

υπόδειξης της Υπηρεσίας. 

Ο χώρος που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του δελτίου είναι ελεύθερος για να 

χρησιμοποιείται από το  ΔΗΜΟ κατά την απόλυτη κρίση του. Στο χώρο αυτό ο ανάδοχος θα 

εκτυπώνει ότι του υποδειχθεί ενυπογράφως από τον  ΔΗΜΟ (π.χ. Σήμα, Λογότυπο κλπ) 

καθώς και η ένδειξη "ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ", σε περίπτωση που ο ΔΗΜΟΣ επιθυμεί να μην 

εισπράττεται το αναγραφόμενο ποσό μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

Κάθε άλλη ένδειξη δεν αποκλείει την είσπραξη του ποσού και μετά την αναγραφόμενη 

ημερομηνία. 

Στο μέρος του αποκόμματος ο ανάδοχος θα εκτυπώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνει το 

αρχείο. Η σχεδίαση του μέρους αυτού θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από συνεργασία και τη 

σύμφωνη γνώμη του  ΔΗΜΟΥ. Επίσης μπορεί να εκτυπωθεί κείμενο οδηγιών προς τους 

οφειλέτες που θα δοθεί από τον  ΔΗΜΟ. 

Κάθε τυχόν μελλοντική αλλαγή στις διαστάσεις του δελτίου, θα γίνεται μόνο μετά από 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  

Τόπος παράδοσης λογαριασμών 

Τόπος παράδοσης των λογαριασμών θεωρούνται οι δηλωμένες ταχυδρομικές δ/νσεις των 

οφειλετών του ΔΗΜΟΥ, εντός του Νομού Αττικής αλλά και εντός ολόκληρης της Ελληνικής 

Επικράτειας, οι οποίες παραδίδονται στον Ανάδοχο με το παραπάνω αναφερόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο. 

Για κάθε μαζική εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει στο 

ΔΗΜΟ γραπτή αλλά και ψηφιακή επιβεβαίωση προς έλεγχο και επαλήθευση από την αρμόδια 

υπηρεσία. Η εν λόγω γραπτή επιβεβαίωση θα συνοδεύει και το τιμολόγιο του Αναδόχου για 

την πιστοποίηση εκτέλεσης του συγκεκριμένου τμήματος της εργασίας. 

 

Άρθρο 4: 

Διαχείριση Επιστροφών 

Ο ανάδοχος οφείλει να εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζει την 

παράδοση των λογαριασμών στους οφειλέτες του ΔΗΜΟΥ. Σε περίπτωση που η παράδοση 

των λογαριασμών δεν είναι δυνατή, επιστρέφονται στο ΔΗΜΟ με συμπληρωμένη ένδειξη επί 

του φακέλου στην οποία υποχρεωτικώς θα αναφέρεται η αιτία επιστροφής (άγνωστος 

παραλήπτης, ανεπαρκής διεύθυνση, αζήτητο, απεβίωσε κ.λπ.) σύμφωνα με τις ενδείξεις του 

φακέλου. 

 

Άρθρο 5: 

Υπεργολαβίες-Συνεργασίες 

Ο ανάδοχος για την υλοποίησης της εργασίας στο σύνολό της δύναται να χρησιμοποιήσει 

υπεργολάβους τους οποίους και θα αναφέρει στην προσφορά του (φάκελος τεχνικής 

προσφοράς) για τις κατά περίπτωση εργασίες που θα αναλάβουν. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΔΗΜΟ. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 

αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 

υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά ή μη ανανέωσης των 

σχετικών Ειδικών Αδειών (ταχυδρομικών εταιρειών), ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΔΗΜΟ καθώς και στην άμεση εξεύρεση 

αντικαταστάτη. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο 

συνεργάτη/υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της εργασίας. 
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, φέρει 

αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της 

παρούσας μελέτης και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, όπως ο Ν. 4053/2012 όπως ισχύει καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις 

που εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια αρχή. 

 

Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της υπηρεσίας σχετικά με την εκτέλεση της 

εργασίας. 

 

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

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

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί στο ΔΗΜΟ ή σε τρίτους από τη μη τήρηση της νομοθεσία αυτής, υποχρεούται 

μόνο ο ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

 

Ο ΔΗΜΟΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας και δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 

για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή 

τρίτων. 

 

Δεδομένου, αφενός μεν του μεγάλου όγκου των προς μαζική παραγωγή, εκτύπωση, 

εμφακέλωση και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων αλλά και της εξαιρετικής 

σπουδαιότητας της παράδοσης αυτών εντός των προβλεπόμενων χρόνων, είναι απαραίτητο 

και επί ποινή αποκλεισμού κάθε υποψήφιος να συμπεριλάβει στον Φάκελο Τεχνικών 

Στοιχείων Προσφοράς τα παρακάτω:  

 

1. Παράλληλα με την υποβολή του ΤΕΥΔ απαιτείται η σύνταξη - υποβολή Έκθεσης-

Δήλωσης (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη) στην οποία ο Υποψήφιος να περιγράφει 

αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης του Έργου σε όλα τα στάδιά του προκειμένου να 

εξασφαλίσει την άρτια εκτέλεσή του. 

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται: 

Α. να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους το μέρους του Έργου της «παραγωγή – εκτύπωση – 

εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, 

αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω 

ταχυμεταφορών (courier)», θα πρέπει να αναφερθεί η επωνυμία του 

Υπεργολάβου/Υπεργολάβων καθώς και το τμήμα του Έργου που πρόκειται να αναλάβει. 

Β. να χρησιμοποιήσει, για την εκτέλεση του τμήματος του Έργου, των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών δηλ. της αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες 

του εντός του Νομού Αττικής αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας,- το δικό του 

Ταχυδρομικό δίκτυο, ή συνεργαστεί – με άλλες αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και τα 

ταχυδρομικά δίκτυα αυτών, είναι απαραίτητο να αναφερθούν όλοι οι ανωτέρω συνεργάτες με 

τη γεωγραφική περιοχή την οποία καλύπτει έκαστος. 

 

2. Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για τις ζητούμενες υπηρεσίες της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε ισχύ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Για τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας δεν 

απαιτείται η προσκόμιση ειδικής άδειας αλλά του διοικητικού εγγράφου ορισμού του. 

 

2.1. Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα της ημερομηνίας 

λήξης της σύμβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει τη σχετική αίτηση ανανέωσής 

της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. (4053/07-03-2012 ΦΕΚ 44 Α΄ και 697/15 Απόφαση ΦΕΚ Β’ 1876/31-

07-2013). 
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2.2. Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόμου να έχει 

υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή κατάθεσης της 

προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να δηλώσει ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία 

κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

 

3. Εφόσον ο Υποψήφιος πρόκειται να συνεργαστεί υπεργολαβικά με τρίτους για την εκτέλεση 

του τμήματος του Έργου της αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους 

οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή 

αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier), οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του 

υπεργολάβου, το τμήμα του έργου που πρόκειται να αναθέσει σε αυτόν και τα στοιχεία του 

νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου, επίσης να δηλώνει την αποδοχή της 

συνεργασίας μετά την ανάθεση του συνόλου της εργασίας από τον ΔΗΜΟ. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δήλωση του υπεργολάβου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να συνοδεύεται από Πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα 

που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο. 

 

4. Εφόσον ο Υποψήφιος – προκειμένου να εξασφαλίσει κάλυψη σε ολόκληρη την Ελληνική 

Επικράτεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών της σύμβασης (της αποστολής των λογαριασμών 

ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του 

Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)) – συνεργαστεί με άλλη 

αδειοδοτημένη με Ειδική Άδεια ταχυδρομική εταιρεία καθώς και το δίκτυο αυτής, ο 

Υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει την Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης εταιρείας, για τις 

ζητούμενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και τη σχετική σύμβαση συνεργασίας. 

 

Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Επιπλέον: 

1. Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο ΔΗΜΟ την ανανέωση 

της Ειδικής Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες 

από την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ., οφείλει να 

δηλώσει ότι «η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης, έχει 

ανανεωθεί σιωπηρώς σύμφωνα με το Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Επισημαίνεται, ότι στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανανεώσει την Ειδική Άδεια με την οποία 

συμμετείχε στο διαγωνισμό για τουλάχιστον τις ίδιες παρεχόμενες 

υπηρεσίες και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Σύμβαση, κηρύσσεται 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

2. Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο ΔΗΜΟ την ανανέωση 

της Ειδικής Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας 

εάν υπάρχει ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει 

ότι «η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης η συνεργαζόμενη 

ταχυδρομική εταιρεία, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

 

3. Στην περίπτωση που η συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία, η οποία δηλώθηκε 

στην προσφορά του Αναδόχου δεν ανανεώσει την Ειδική Άδεια για τουλάχιστον 

τις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Σύμβαση, 

ο Ανάδοχος οφείλει εμπρόθεσμα να προβεί άμεσα στην εξεύρεση αντικαταστάτη 

για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προσκομίζοντας στο ΔΗΜΟ την Ειδική Άδεια της 

νέας συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας και τη σχετική σύμβαση 

συνεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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Άρθρο 7 

Κανονιστικές Διατάξεις Ευθύνης 

 

Ο ανάδοχος  δεν φέρει ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο (ομάδα α). 

Ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώρηση στον αριθμό λογαριασμού Ταχυπληρωμής που 

υπάρχει επ’ αυτού. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

TIMH 
MONΑΔΟΣ/

ΦΑΚΕΛΟ 

ΕΚΤΙΜΩ 
ΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΕΣ 

(κατ. 
Εκτίμηση) 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

Διαστάσεις 
11,5 cm x 

23 cm 

Σε τρεις 
εργάσιμες 

ημέρες από 

την ημέρα 
κατάθεσης 

0,53 € 60.000 31.800,00 € 24 39.432,00 € 

2 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  
ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
Διαστάσεις 
11,5 cm x 

23 cm 

 

 
 
 
 
- 

0,10 € 60.000 6.000,00 € 24 7.440,00 € 

   
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.872,00 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Αφορά την καθημερινή αλληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και ομαδικές 

αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης σε όλη την ελληνική επικράτεια και το 

εξωτερικό. Αν ο ανάδοχος διαθέτει υποκαταστήματα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Παλλήνης, 

η παράδοση των προς αποστολή φακέλων θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου στους 

χώρους του αναδόχου. 

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει υποκατάστημα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας είναι 

υποχρεωμένος ο ανάδοχος να τα παραλαμβάνει από το Δημοτικό κατάστημα Γέρακα, Ιθάκης 12 

Γέρακας.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (καθημερινή 

αλληλογραφία) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

TIMH 

MONΑΔΟΣ/ 

ΦΑΚΕΛΟ άνευ 

ΦΠΑ 

1 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους έως 

20γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

0,75 € 
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2 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

21γρ. έως 50γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

0,95 € 

3 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

51γρ. έως 100γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

1,40 € 

4 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

101γρ. έως 200γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

1,80 € 

5 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

201γρ. έως 350γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

1,95 € 

6 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

351γρ. έως 500γρ. 

Ανάλογα με τι 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

2,05 € 

7 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

500γρ. έως 1000γρ. 

Ανάλογα με τι 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

2,50 € 

 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη αλληλογραφία για το εσωτερικό : 1,90 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη αλληλογραφία για το εξωτερικό : 2,45 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για επείγουσα αλληλογραφία για το εσωτερικό : 1,50 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για επείγουσα αλληλογραφία για το εξωτερικό : 2,15 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη και επείγουσα αλληλογραφία για το εσωτερικό : 

3,35 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη και επείγουσα αλληλογραφία για το εξωτερικό : 

4,55 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ομαδικές 

αποστολές αλληλογραφίας) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εκτιμώμενες 

ποσότητες  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

TIMH 

MONΑΔΟΣ/ΦΑ

ΚΕΛΟ άνευ 

ΦΠΑ 

1 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού τυποποιημένων 

επιστολών και λοιπών 

φακέλων βάρους έως 20γρ. 

Τουλάχιστον 100 

τεμάχια και πλέον, 

ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

0,70 € 
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2 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού τυποποιημένων 

επιστολών και λοιπών 

φακέλων βάρους έως 

100γρ. 

Τουλάχιστον 100 

τεμάχια και πλέον, 

ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

1,00 € 

 

Για την κατηγορία Β: Επιστολική αλληλογραφία, ισχύουν οι παράγραφοι 2,2.1, 2.2, 3, 4, 4.1, 

4.2, 4.3 του Άρθρου 6 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τους προς αποστολή φακέλους και 

αντικείμενα από τα κτήρια του Δήμου Παλλήνης που βρίσκονται εντός των ορίων του.  

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

TIMH 

MONΑΔΟΣ 

άνευ ΦΠΑ 

ΕΝΤΟΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί αποδείξει. 
7,50 € 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί αποδείξει. 

2,60 € ανά 

επιπλέον κιλό 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλους τους 

χερσαίους προορισμούς. 

12,50 € 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλους τους 

χερσαίους προορισμούς. 

4,00 € ανά 

επιπλέον κιλό 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση από 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

11,00 € 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση από 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

3,00 € ανά 

επιπλέον κιλό 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα (χρονική δέσμευση). 
4,50 € 

προσαύξηση 

Επίδοση με ειδική διαχείριση (παραλαβή πρωτοκόλλου) 
10,50 € 

προσαύξηση 

Αποστολή με αντικαταβολή  
4,00 € 

προσαύξηση 

Επίδοση Σαββάτου  
3,50 € 

προσαύξηση 

Επίδοση Κυριακή ή Αργία 
33,00 € 

προσαύξηση 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Γενική Άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ.  
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες 

ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών (Ομάδα Α, Β και Γ) σύμφωνα με τις κάθε φορά 

διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των 

αναγκών του ανά είδος και ποσότητα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

εργασίας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού ή της προσφοράς του αναδόχου.  

 

    Παλλήνη 23-03-2017      

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

    Παλλήνη 23-03-2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

          ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ          ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πληρ.: Σκαρή Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 

Τ.Κ.      15344 

Τηλ.  : 2106604676 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ  

    ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.352,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%       

Κ.Α. 00.6221.0011 - 00.6224.0005  

       00.6221.0002 - 25.6142.0016 

 

AΡ. ΜΕΛ.: 01 / 2017 

 

 

                    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 

1. ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 

Σχήμα                    Το δελτίο έχει ύψος 4’’ (=101,6 χιλ ) και μήκος 7’’ (=177,8 χιλ) 

 

Ποιότητα χαρτιού   Το δελτίο είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί οπτικού      αναγνώστη 100 

γρ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(Παράρτημα  Β).  Το χαρτί πρέπει να είναι καθαρό και  χωρίς 

στίγματα στην γραμμή οπτικής ανάγνωσης.   Τρύπες δεν πρέπει 

να εμφανίζονται στο έντυπο. 

 

Τμήμα ειδοποιητηρίου/ 

απόδειξης          Το τμήμα ειδοποιητηρίου / απόδειξης θα πρέπει να     τοποθετείται στο 

πάνω μέρος ή στην αριστερή άκρη του δελτίου.           

 

Γραμμή οπτικής 

ανάγνωσης          Περιέχει  - Το σημείο κεντραρίσματος  ( Η ) 

                                         - Τους διαχωριστικούς χαρακτήρες ( >,<) 

                                         - Κωδικό αριθμό μεταβολής δελτίου στην  

                                           Ταχυπληρωμή -Αριθμός Λογαριασμού του Δήμου  

                                            στην Ταχυπληρωμή. 

        

Παραγγελία           Η μακέτα του δελτίου θα πρέπει απαραιτήτως να εγκρίνεται  

                             από τον εργολήπτη, πριν την τελική εκτύπωση, στη  συνέχεια δε, η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποστείλει δείγμα κατ΄ελάχιστον 5 

εκτυπωμένων δοκιμίων στον Εργολήπτη ο οποίος θα ελέγξει αυτά εάν 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Ταχ/μής. 

 

 

 

Ελληνική
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2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

 

Τύπος χαρακτήρων   Τύπος χαρακτήρων OCR -B  (ISO 1073/2 -1976, υποσύνολο 1) 

Πυκνότητα Χαρακτήρων  10 χαρακτήρες ανά ίντσα. 

Γραμμή οπτικής 

ανάγνωσης     Η γραμμή οπτικής ανάγνωσης πρέπει να βρίσκεται σε   απόσταση  2/6  από 

την κάτω άκρη του δελτίου (όριο ανοχής + 0,5 χιλ). 

 

Ψηφίο ελέγχου     Όλα τα ψηφία υπολογίζονται σύμφωνα με τον αλγόριθμο 

(Check Digit)        MODULE -10. 

OCR Μελανοταινία Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να είναι ευδιάκριτη 

(Μαύρη)                 καθαρή   η εκτύπωση. 

Κεντράρισμα    Καθορίζεται ανάλογα με τη θέση του προτυπωμένου   χαρακτήρα  Η του 

δελτίου. 

                

                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β» 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. Βάρος : 100 + ή   - 5% γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο , μετρούμενο με τη μέθοδο 

TAPPE  T 410 - OS - 61. 

2. Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες, μετρούμενη με τη μέθοδο SHEFFIELD ή 

από 22,5 έως 85 μονάδες ( SEC / 50 CO ), μετρούμενη με την μέθοδο GURLEY . Μέθοδος 

ελέγχου  TAPPI  I 497 - SM - 48. 

3. Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά . Μέθοδος ελέγχου  TAPPI T 411 - M - 44. 

4.Aντοχή σε σχίσιμο : Ελάχιστη 40 γραμμ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη με 

τη μέθοδο TAPPI  T 414-TS -65. 

5. Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά μήκος διάσταση μετρούμενη 

με τη μέθοδο  GURLEY. 

6. Πορώδες : (GURLEY ) 15 μονάδες ( SEC /100 CC ) μετρούμενο με τη μέθοδο  TAPPI T 

460 - M – 49. 

7. Ανακλαστικότητα : Η μέση ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας 

όχι μικρότερη από 85%, όταν το οξείδιο του μαγνησίου είναι 100%, μετρούμενη με τη 

μέθοδο TAPPI T 452-OS -58. 

8. Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 425- M -60. 

9. Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαμβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0%. 

10. Ακαθαρσίες : 10 στο εκατομμύριο το μέγιστο. Ακαθαρσίες μεγαλύτερες από 0,12 

χιλιοστά (διάμετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 - TS -63. 

11. Στιλπνότητα : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί με επικάλυψη ή πολύ στιλπνό. 

12. Ιδιότητες επιφάνειας :Δεν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάμενο σε λάδια ή λίπη. 

13. Φωσφορισμός: Ανεπιθύμητος. 

14. Χρώμα : Λευκό. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ – RECORDS (από τον Δήμο  προς τον Ανάδοχο) 

 

Ο Δήμος  παραδίδει στον ανάδοχο ηλεκτρονικό αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία Ονομάτων, 

Επωνύμων, Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, χρηματικών ποσών των οφειλετών του, 

καταναλώσεων και λοιπών πληροφοριών σε Σειριακό Αρχείο, σταθερού μήκους σε 

Format PC WINDOWS  (Row delimiter <CR> ή <LF> και όχι ASCII IBM). Τα στοιχεία 

αυτά μπορούν να μεταβάλλονται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Παλλήνης. 

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των αρχείων, βάσει των οποίων πρέπει να δημιουργούνται τα 

προς επεξεργασία μαγνητικά μέσα μεταφοράς δεδομένων. 

Code Page 

1. 928 

2. 737 
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3. 437 

Δομή Αρχείου 

 Σειριακό Αρχείο Σταθερού μήκους Records 

 Σειριακό αρχείο με Delimiters 

 Αρχείο MS EXCEL 97 ή 2000 (για μέγιστο φορτίο 60.000 εγγραφών) 

Τρόπος αποστολής 

1 Email 

2 Δισκέτα 1,44Mb  

3 CD 

 

Τρόπος συμπίεσης των αρχείων 

1. WinZip for Windows ή Winrar 

2. PKZip for DOS 

3. TAR for UNIX   

 

Εγγραφές – Πεδία 

 

I. Τα στοιχεία του κάθε  παραλήπτη  αναφέρονται σε μία εγγραφή.  

II. Κάθε πεδίο της εγγραφής που τυπώνεται σε ξεχωριστή θέση, στην εκτύπωση του 

εντύπου είναι σε διαφορετικό πεδίο.  

 

III. Τα ποσά που θα αναφέρονται σε € (EURO)  έχουν τον διαχωριστικό χαρακτήρα (,). 

Έχουν σταθερό πλάτος εννέα (9) ψηφίων και τα δύο (2) τελευταία ψηφία θα είναι 

δεκαδικά. Δηλαδή, τα πεδία που αναφέρονται σε ποσά πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

αριθμητικά και  σε μορφή 9999999,99 πχ. 123,00 και όχι 12300 ή 123.00 ή 123,0 

ή 1230 ή 123.0 ή 123. 

IV. Οι Ελληνικοί Χαρακτήρες να είναι μία γραμματοσειρά των windows και όχι του dos. 

Ο ανάδοχος με βάση τα στοιχεία της δισκέτας υποχρεούται να παράγει, εκτυπώνει, 

εμφακελώνει και τελικά αποδίδει επιδίδει τα αντίστοιχα έντυπα «ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ» 

στους οφειλέτες του Πελάτη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (επισυνάπτεται) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

Τυπωμένοι φάκελοι αλληλογραφίας, διαστάσεων 11,5 cm x 23,5 cm με διαφανή θυρίδα 

από ζελατίνα διαστάσεων 3,5 cm x 9cm, για υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είδος Φακέλου: 

Φάκελος για την ταχυδρομική αποστολή λογαριασμών, 

με φόντο ασφαλείας, κατάλληλο για χρήση σε μηχανή 

εμφακέλωσης. 

Ποιότητα Χαρτιού: Γραφής λευκό ματ. 

Βάρος χαρτιού: 90 γραμ./μ2. 

Διαστάσεις φακέλου: 11,5 cm x 23 cm.  

Διαστάσεις θυρίδας και 

θέσης αυτής στο φάκελο: 

Η θυρίδα θα βρίσκεται δεξιά στο φάκελο και θα είναι 

διαστάσεων 3,5 cm x 9cm. 

Εκτύπωση φακέλου και 

χρώμα μελάνης:  

Όπως περιγράφονται ακολούθως με εκτυπώσεις σε μπλέ 

χρώμα. 

Μέσω email ή μαγνητικών μέσων 
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Το Αριστερό, το Επάνω, το Δεξιό και το Αριστερό 

περιθώριο της εμπρόσθιας όψης των φακέλων κατά 

μήκος των αντίστοιχων πλευρών πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 15 mm. Το δεξιό ήμισυ περιθώριο της κάτω 

πλευράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm και το 

αριστερό ήμισυ της ίδιας πλευράς τουλάχιστον 26 mm 

(σύμφωνα με τον οδηγό τυποποίησης της 

αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ). 

 

Στην επιγραφή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, διεύθυνση (οδός, αριθμός), 

ταχυδρομικός κώδικας και πόλη. Η εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην 

άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψης του φακέλου και κατά μήκος της μεγαλύτερης 

διάστασης. 

 

Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: πρέπει να εμφανίζονται στη διάφανη θυρίδα όπως θα είναι 

εκτυπωμένα στο Δελτίο Ταχυπληρωμής. 

 

Εκτός από την επωνυμία του Δήμου Παλλήνης, θα έχει τυπωμένο κείμενο με τις πιθανές 

αιτίες επιστροφής όπως «άγνωστος, «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυμία», «αζήτητο», 

«απεβίωσε», «έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «δ/νση δυσανάγνωστη», «απαράδεκτο».  

 

Ο φάκελος δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του 

χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το 

φάκελο, να συμφωνούν με τις προδιαγραφές. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση της μακέτας του «ΦΑΚΕΛΟΥ» θα δοθεί από το Δήμο 

Παλλήνης. 

 

Ο ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται – προ της τελικής εκτύπωσης, να 

αποστείλει δείγμα πενήντα (50) εκτυπωμένων δοκιμίων στο Δήμο Παλλήνης προκειμένου να 

ελεγχθεί η συμφωνία με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα (Ειδοποίηση-Λογαριασμός ύδρευσης) θα διακινούνται στο 

εσωτερικό της χώρας με οποιοδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέξει ο Δήμος. 

 

ΒΑΡΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το όριο βάρους έκαστου φακέλου με τον εσωκλειόμενο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» θα είναι έως 20 

γραμ. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προκύψει ανάγκη για το Δήμο, μαζί με τον 

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» μπορεί να υπάρξει και ένθετο πληροφοριακό έντυπο. Το ένθετο δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο σε διάσταση από το έντυπο του λογαριασμού και το βάρος του δεν 

μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 20 γραμ., μονόφυλλο, με δυνατότητα εκτύπωσης κειμένου 

και στις δύο πλευρές αν χρειαστεί. 

 

 

    Παλλήνη 23-03-2017      

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 Παλλήνη 23-03-2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

          ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ          ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πληρ.: Σκαρή Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 

Τ.Κ.      15344 

Τηλ.  : 2106604676 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ  

    ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.352,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%       

Κ.Α. 00.6221.0011 - 00.6224.0005  

       00.6221.0002 - 25.6142.0016 

 

AΡ. ΜΕΛ.: 01 / 2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΦΠ

Α 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

60.000 31.800,00 € 24 39.432,00 € 

2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

60.000 6.000,00 € 24 7.440,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β 

3 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες 
25.000,00 € 24 31.000,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ 

4 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(COURIER) 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες 
2.000,00 € 24 2.480,00 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
64.800,00 € 80.352,00 € 

 

    Παλλήνη 23-03-2017      

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Παλλήνη 23-03-2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

          ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ          ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Ελληνική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

Δήμος Παλλήνης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πληρ.: Σκαρή Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 

Τ.Κ.      15344 

Τηλ.  : 2106604676 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ  

    ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.352,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%       

Κ.Α. 00.6221.0011 - 00.6224.0005  

       00.6221.0002 - 25.6142.0016 

 

AΡ. ΜΕΛ.: 01 / 2017 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο της Υπηρεσίας 

Η παρούσα αφορά την παραγωγή –εκτύπωση –εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης  του Δήμου προς τους οφειλέτες του (ομάδα Α), την αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του Δήμου (καθημερινή αλληλογραφία και ομαδικές αποστολές) (ομαδα Β) 
και την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) (ομάδα Γ). 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

2. Του Αστικού Κώδικα. 

3. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄.  

4. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

α. Τεχνική περιγραφή 

β. Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός – τιμολόγιο μελέτης 

δ. Διακήρυξη όρων δημοπρασίας 

ε. Σύμβαση 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης 

Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του καθαρού ποσού και στο 

σύνολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α. Το κριτήριο 

Ελληνική
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κατακύρωσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο 

των υπηρεσιών ανά ομάδα.  

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει ψηφιακά υπογεγραμμένο το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς της διακήρυξης. Επίσης στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για τις 

ομάδες των υπηρεσιών (ομάδα Β και ομάδα Γ) που η κατακύρωση απαιτεί το μεγαλύτερο 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς το ποσό που προκύπτει μετά την 

αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για τις ομάδες των υπηρεσιών (ομάδα Β και ομάδα 

Γ) που προσφέρουν επί της συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης της εκάστοτε ομάδας. 

Ήτοι για την ομάδα Β. "Αποστολή επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου" ποσό 

προυπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ 25.000,00 ευρώ και για την ομάδα Γ. "Αποστολή 

αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)" ποσό προυπολογισθείσας δαπάνης άνευ 

ΦΠΑ 2.480,00 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε ότι για την ομάδα Α.¨Παραγωγή εκτύπωση 

εμφακέλωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης¨ η κατακύρωση θα γίνει στην χαμηλότερη 

τιμή. 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής, ποσοστό έκπτωσης 

10% για την ομάδα Β προϋπολογισθείσας δαπάνης π.χ. 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς : 25.000,00 € – (25.000,00€ Χ 0,10 ) = 20.000,00 €-2.500,00€ =17.500,00 €.  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις ομάδες που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει 

ξεχωριστά για κάθε μία ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό 

προμηθευτή. 

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τις υπηρεσίες της κάθε ομάδας που 

περιλαμβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες κάποιας ομάδας, θα 

απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Άρθρο 5: Προσφορά   

1 Χρόνος/Παράταση ισχύος προσφορών 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές επί 12 μήνες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ 

των προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 

αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν 4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς 

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

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
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ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος 

για κατακύρωση. 

 

4 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 

 

5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. (άρθρο 57 του Ν.4412/16). 

 

6 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. (άρθρο 96 παρ.7 Ν.4412/16). 

 

Άρθρο 6ο : Εγγυητικές επιστολές 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσης αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α.  για κάθε ομάδα ειδών για την οποία κατατίθεται προσφορά σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α 37.800,00 E 756,00 E 

Β 25.000,00 500,00 E 

Γ 2.000,00 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού 

αλλά σε μέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 

των ομάδων που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στις 

υπηρεσίες που καλύπτονται από την εγγύηση.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα 

(30 ημέρες), μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται: 

α. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

β. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επί αυτών. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α. Αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. 

β. Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του παρόντος. 

γ. Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

5. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία 

πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της συνολικής αξίας της προμήθειας 

(χωρίς ΦΠΑ) που του κατακυρώθηκε. 

6. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης, να είναι τουλάχιστον για ένα έτος και δύο μήνες και θα επιστρέφεται μετά την 

εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή. 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

9. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού (σύμβασης), εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε 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 7ο : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 

την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 

που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 13ο :Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

   Παλλήνη 23-03-2017      

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

    Παλλήνη 23-03-2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ                                                               ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ   

    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ   

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄                       

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………..………………………………, έδρα …………………………., οδός 

………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ……………….., τηλέφωνο 

..…………………., fax ……..………….. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗ

Σ  

TIMH 

MONΑΔΟΣ

/ΦΑΚΕΛΟ 

ΕΚΤΙΜΩ 

ΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΕΣ 

(κατ. 

Εκτίμηση) 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩ

Ν  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

Διαστάσει

ς 11,5 cm 

x 23 cm 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες 

από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

€ 60.000 €  € 

2 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣ

Η  ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩ

Ν ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

Διαστάσει

ς 11,5 cm 

x 23 cm 

 

 

 

 

 

- 

€ 60.000 €  € 

   
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 
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ΟΜΑΔΑ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΈΚΠΤΩΣΗΣ * 

1 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους έως 

20γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

 

2 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

21γρ. έως 50γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

3 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

51γρ. έως 100γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

4 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

101γρ. έως 200γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

5 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

201γρ. έως 350γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

6 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

351γρ. έως 500γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

7 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού επιστολών και 

λοιπών φακέλων βάρους από 

500γρ. έως 1000γρ. 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

 

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη αλληλογραφία για το εσωτερικό   

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη αλληλογραφία για το εξωτερικό  

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για επείγουσα αλληλογραφία για το εσωτερικό  

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για επείγουσα αλληλογραφία για το εξωτερικό  

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη και επείγουσα αλληλογραφία για το 

εσωτερικό  

- Πρόσθετη χρέωση (τέλος) για συστημένη και επείγουσα αλληλογραφία για το 

εξωτερικό  

 

*Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για τις ανωτέρω πρόσθετες χρεώσεις. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ομαδικές αποστολές αλληλογραφίας) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εκτιμώμενες 

ποσότητες  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΈΚΠΤΩΣΗΣ  

1 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού τυποποιημένων 

επιστολών και λοιπών 

φακέλων βάρους έως 20γρ. 

Τουλάχιστον 100 

τεμάχια και πλέον, 

ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 
 

2 

Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού τυποποιημένων 

επιστολών και λοιπών 

φακέλων βάρους έως 

100γρ. 

Τουλάχιστον 100 

τεμάχια και πλέον, 

ανάλογα με τις 

ανάγκες των 

υπηρεσιών 

 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΈΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΝΤΟΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί αποδείξει. 

 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί αποδείξει 

ανά επιπλέον κιλό 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλους τους 

χερσαίους προορισμούς. 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλους τους 

χερσαίους προορισμούς ανά επιπλέον κιλό 

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά, με 

παράδοση από 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

Αποστολή αντικειμένων βάρους πάνω από 2 κιλά, με 

παράδοση από 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την 

ελληνική επικράτεια ανά επιπλέον κιλό. 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα (χρονική δέσμευση) 

προσαύξηση. 

Επίδοση με ειδική διαχείριση (παραλαβή πρωτοκόλλου) 

προσαύξηση 

Αποστολή με αντικαταβολή προσαύξηση 

Επίδοση Σαββάτου προσαύξηση 

Επίδοση Κυριακή ή Αργία προσαύξηση 

                                                                                                                                                                            

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

                                      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ 

 

 
 

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 ΠΑΛΛΗΝΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6234] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΘΑΚΗΣ 12 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ] 

- Τηλέφωνο: [2106604676] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@gerakas.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.palini.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές 

CPV:79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 

    & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
    Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΡ. 

ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ 39794] 

 

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 αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοiv: 

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:  

 

 

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 άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

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 ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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 και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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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 καταδίκεςvii 

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

4 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

5 δωροδοκίαix,x· 

6 απάτηxi· 

7 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

8 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

9 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

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): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiv; 

[] 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 

καταστάσειςxxv : 

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 περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxvii; 

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:  

[..........……] 
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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 

συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxx 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

17REQ006014964 2017-04-03

ΑΔΑ: 6ΓΓΒΩΞΚ-ΗΞΔ



71 
 

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: 

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 εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -

και η αντίστοιχη αξία) 
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των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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 . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 

τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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. 

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. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii. 

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 Δήλώσης 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): [……]    

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 085/2017 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                 
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii Βλέπε 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. 
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  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 
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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.” 
vii Σύμφωνα 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.  
viii Όπως 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). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως 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). 
xi Κατά 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. 
xii Όπως 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. 
xiii Όπως 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”. 
xiv Όπως 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.". 
xv Η 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 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός 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)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην 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).  
xxii Σημειώνεται 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  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii Όπως 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. 
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω.  
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlvii Υπό 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.  
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