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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πάτρα 11 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 283705/1665
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα
Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1182/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:283677/3789/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1182/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου για τθ διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ το εςωτερικό για τθν κάλυψθ των
ταχυδρομικϊν αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., για χρονικό διάςτθμα ενόσ
(1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 29.000,00€ άνευ
Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά
βάςει τιμισ. Β) Συγκρότθςθ επιτροπϊν 1) αξιολόγθςθσ και 2) ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1182/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 14ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθ διακίνθςθ
εγγράφων και δεμάτων προσ το εςωτερικό για τθν κάλυψθ των ταχυδρομικϊν αναγκϊν των υπθρεςιϊν
τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 29.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμισ. Β) Συγκρότθςθ επιτροπϊν 1)
αξιολόγθςθσ και 2) ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 283677/3789/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και
τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σην απόφαςη 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου Δυτικήσ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίηςη του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Σισ Διατάξεισ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) – άρθρο 43 «Σροποποίηςη διατάξεων του ν.4412/2016
(Α’ 147).
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι η ενςωμάτωςη ςτην ελληνική ζννομη τάξη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τησ 8ησ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτήςεισ για τα δημοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (EE L 306/41), καθϊσ και η ςυςτηματική ζνταξη ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςη, η
επικαιροποίηςη των ιςχυουςϊν αρχϊν δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δημόςιου λογιςτικοφ.
6. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την υποχρεωτική
ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν.
8. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
9. Σην υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
10. Σην αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων οργανικϊν μονάδων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
11. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
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Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12. Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
13. Σισ διατάξεισ του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 ςφμφωνα με το οποίο το Σμήμα Προμηθειϊν
είναι αρμόδιο ιδίωσ για: «την κατάρτιςη και παρακολοφθηςη τησ εκτζλεςησ του προγράμματοσ προμηθειϊν τησ
Περιφζρειασ και τη διενζργεια διαγωνιςμϊν και αναθζςεων προμηθειϊν, εργαςιϊν και υπηρεςιϊν, που αφοροφν
την Περιφερειακή Ενότητα, ςτην οποία βρίςκεται η ζδρα τησ Περιφζρειασ».
14. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το χρηματικό
ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
15. Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ των Δήμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α/9.8.2019) «Ρυθμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ
περιφερειϊν».
16. Σην υπ’ αριθ. 182/2019 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία εγκρίνει τον
προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την
νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαςη του ςυντονιςτή
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου καθϊσ και των τροποποιήςεων αυτήσ.
17. Σην υπ’ αριθμ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη του ετήςιου προγράμματοσ προμηθειϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ 2020» και
ειδικότερα την περιπτ.vi. «Ζγκριςη αναγκαιότητασ διενζργειασ δαπάνησ για τη ςφναψη ςφμβαςησ υπηρεςιϊν
αςφάλιςησ του ςτόλου των οχημάτων, επιβατικϊν, φορτηγϊν και μηχανημάτων ζργων καθϊσ και των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων , όπου απαιτείται, των υπηρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτήτων τησ Περιφζρειασ.
18. Σο υπ.αριθμ.πρωτ.:182441/2399/21.07.2020 αίτημα ςτο Διατάκτη.
19. Σην αριθμ.πρωτ: 184287/12070/20.08.2020 Βεβαίωςη τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ αναφορικά με την φπαρξη
πίςτωςησ.
20. Σισ υπ’αριθμ. 2590/2020(ΑΔΑ: 64ΕΦ7Λ6-4ΘΘ), 2591/2020(ΑΔΑ:6Λ2Μ7Λ6-Λ9Ψ), 2592/2020(ΑΔΑ:ΩΗΜΒ7Λ6ΠΦ9) Απόφαςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
1. Ζγκριςη των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ανάδειξη αναδόχου διακίνηςησ εγγράφων και
δεμάτων προσ το εςωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικϊν αναγκϊν των υπηρεςιϊν τησ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ και
των υπηρεςιϊν χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ χρονικήσ διάρκειασ ενόσ ζτουσ και προχπολογιςμοφ
29.000€ άνευ Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφοράσ
μόνο βάςει τιμήσ καθϊσ και των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ, ήτοι:
Α. Σησ διακήρυξησ του ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β. Σησ περίληψησ διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτον τοπικό τφπο.
2. Ση ςφςταςη των επιτροπϊν αξιολόγηςησ και ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλήρωςησ μεταξφ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα μα βάςη τα ιςχφοντα ςτο άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Θ προκαλοφμενη δαπάνη βαρφνει τον Προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και 2021 και
ςυγκεκριμζνα:
Α) την φπαρξη βεβαίωςησ πίςτωςησ ποςοφ 10.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ , η οποία θα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του
Ε.Φ. 02.073 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1231 βάςει τησ αρ. 207898/14003 απόφαςη δζςμευςησ πίςτωςησ τησ Δ/νςησ
Οικονομικοφ – Δημοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμήματοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ τησ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2590/2020 ,
ΑΔΑ:64ΕΦ7Λ6-4ΘΘ)
Β) την φπαρξη βεβαίωςησ πίςτωςησ ποςοφ 18.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ , η οποία θα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του
Ε.Φ.02.291 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1211 βάςει τησ αρ. 207901/14004 απόφαςη δζςμευςησ πίςτωςησ τησ Δ/νςησ
Οικονομικοφ – Δημοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμήματοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ τησ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2591/2020,
ΑΔΑ:6Λ2Μ7Λ6-Λ9Ψ)
Γ) την φπαρξη βεβαίωςησ πίςτωςησ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ, η οποία θα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ.
02.191 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1231 βάςει τησ αρ. 207906/14006 απόφαςη δζςμευςησ πίςτωςησ τησ Δ/νςησ
Οικονομικοφ – Δημοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμήματοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ τησ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2592/2020,
ΑΔΑ:ΩΗΜΒ7Λ6-ΠΦ9),
και τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ για το ζτοσ 2021, λόγο ςυνζχιςησ τησ ςφμβαςησ.
Θ διακήρυξη και η περίληψη τησ διακήρυξησ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ.
ΣΜΖΜΑ

: Πξνκεζεηώλ

Σαρ. Γ/λζε

: Γηνηθεηήξην

Πιεξνθνξέεο

: Καξαηδνγηάλλεο Αλδξέαο

ΣειΫθσλν

: 2631361212

ΦΑΞ

: 2631055117

Σαρ. Κσδ.
e-mail

: 30200
: a.karatzogiannis@aitnia.pde.gov.gr

tld7@

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΣΨΝ ΠΡΟ ΣΟ
ΕΨΣΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΨΝ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΦΨΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟ ΕΣΟΤ (1), ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 29.000,00 €
ΑΝΕΤ Υ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ
ΣΙΜΗ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

1

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ

Πεξηερόκελα
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ ................................................................................................................................................................................................ 3

1.

ΣΟΗΥΔΊΑ ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ ΑΡΥΉ................................................................................................................................................................................................................................... 3
ΣΟΗΥΔΊΑ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ-ΥΡΖΜΑΣΟΓΣΖΖ ..................................................................................................................................................................................................................... 3
ΤΝΟΠΣΗΚΉ ΠΔΡΗΓΡΑΦΉ ΦΤΗΚΟΌ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΌ ΑΝΣΗΚΔΗΜΈΝΟΤ ΣΖ ΌΜΒΑΖ ................................................................................................................................................... 4
ΘΔΜΗΚ ΠΛΑΊΗΟ ......................................................................................................................................................................................................................................................... 4
ΠΡΟΘΔΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΠΡΟΦΟΡΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΈΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΌ ........................................................................................................................................................................... 6
ΓΖΜΟΗΣΖΣΑ .............................................................................................................................................................................................................................................................. 6
ΑΡΥΈ ΔΦΑΡΜΟΕΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ ΌΝΑΦΖ .................................................................................................................................................................................................... 6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ .................................................................................................................................................................................................................... 7

2.

ΓΔΝΗΚΈ ΠΛΖΡΟΦΟΡΊΔ ............................................................................................................................................................................................................................................... 7
Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ ................................................................................................................................................................................................................................ 7
Επικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ Σύμβαζηρ .............................................................................................................................................................................. 7
Παποσή Διεςκπινίζευν .................................................................................................................................................................................................................................. 7
Γλώζζα ........................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Εγγςήζειρ ....................................................................................................................................................................................................................................................... 8
2.2
ΓΗΚΑΊΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΉ - ΚΡΗΣΉΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΉ ΔΠΗΛΟΓΉ ......................................................................................................................................................................................... 8
2.2.1
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ .................................................................................................................................................................................................................................... 8
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. ........................ 9
2.2.2
Λόγοι αποκλειζμού ........................................................................................................................................................................................................................................ 9
2.2.3
Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ...................................................................................................................................................................... 12
2.2.4
Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια ........................................................................................................................................................................................... 12
2.2.5
Τεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα ......................................................................................................................................................................................................... 12
2.2.6
Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ ....................................................................................................................................... 12
2.2.7
Σηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν .................................................................................................................................................................................................................... 12
2.2.8
Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ ..................................................................................................................................................................................................... 13
2.2.8.1
Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν ....................................................................................................................................................................... 13
2.2.8.2
Αποδεικτικά μζςα .................................................................................................................................................................................................................................... 13
2.3
ΚΡΗΣΉΡΗΑ ΑΝΆΘΔΖ................................................................................................................................................................................................................................................... 16
2.3.1
Κπιηήπιο ανάθεζηρ ....................................................................................................................................................................................................................................... 16
2.4
ΚΑΣΆΡΣΗΖ - ΠΔΡΗΔΥΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΝ .................................................................................................................................................................................................................. 17
2.4.1
Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών .......................................................................................................................................................................................................... 17
2.4.2
Χπόνορ και Τπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών ............................................................................................................................................................................................. 17
2.4.3
Πεπιεσόμενα Φακέλος «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ- Τεσνική Πποζθοπά» .......................................................................................................................................... 18
2.4.4
Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Τπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών .............................................................................. 19
2.4.5
Χπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών................................................................................................................................................................................................................ 20
2.4.6
Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών ................................................................................................................................................................................................................... 20
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................................................................................... 20

3.

ΑΠΟΦΡΆΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΝ .............................................................................................................................................................................................................. 20
3.1.1
Καηάθεζη και Αποζθπάγιζη πποζθοπών ................................................................................................................................................................................................. 20
3.1.2
Αξιολόγηζη πποζθοπών ............................................................................................................................................................................................................................. 21
3.2 ΠΡΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΉ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΌ ΑΝΑΓΥΟΤ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΆ ΠΡΟΧΡΗΝΟΌ ΑΝΑΓΥΟΤ ................................................................................................................. 21
3.3
ΚΑΣΑΚΌΡΧΖ - ΌΝΑΦΖ ΌΜΒΑΖ ........................................................................................................................................................................................................................... 22
3.4
ΔΝΣΆΔΗ .................................................................................................................................................................................................................................................................. 23
3.5
ΜΑΣΑΊΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ ............................................................................................................................................................................................................................................... 23
3.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ............................................................................................................................................................................................................................... 23

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ΔΓΓΤΉΔΗ ΚΑΛΉ ΔΚΣΈΛΔΖ .................................................................................................................................................................................................................................. 23
ΡΟΗ ΔΚΣΈΛΔΖ ΣΖ ΌΜΒΑΖ ............................................................................................................................................................................................................................... 24
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΊΑ ............................................................................................................................................................................................................................................................. 24
ΣΡΟΠΟΠΟΊΖΖ ΌΜΒΑΖ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΆΡΚΔΗΆ ΣΖ ....................................................................................................................................................................................................... 24
ΓΗΚΑΊΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΌ ΛΌΖ ΣΖ ΌΜΒΑΖ ........................................................................................................................................................................................................ 24
ΤΠΟΥΡΔΔΗ ΑΝΑΓΥΟΤ........................................................................................................................................................................................................................................... 25
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ............................................................................................................................................................................................................... 25

5.
5.1
5.2
5.3

ΣΡΠΟ ΠΛΖΡΧΜΉ ................................................................................................................................................................................................................................................... 25
ΚΉΡΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΌ ΦΟΡΈΑ ΔΚΠΣΣΟΤ - ΚΤΡΔΗ .............................................................................................................................................................................................. 26
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΈ ΠΡΟΦΤΓΈ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ ΔΚΣΈΛΔΖ ΣΧΝ ΤΜΒΆΔΧΝ .............................................................................................................................................................. 27
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ .............................................................................................................................................................................................................................................. 27

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΖΖ ΌΜΒΑΖ .................................................................................................................................................................................................................................... 27
ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΌΜΒΑΖ .................................................................................................................................................................................................................................................. 27
ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΝΣΗΚΔΗΜΈΝΟΤ ΌΜΒΑΖ ....................................................................................................................................................................................................................... 27
ΑΠΡΡΗΦΖ ΠΑΡΑΓΟΣΈΧΝ – ΑΝΣΗΚΑΣΆΣΑΖ ............................................................................................................................................................................................................... 28
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΉ ΣΗΜΝ ........................................................................................................................................................................................................................................... 28
ΠΡΟΣΑΊΑ ΠΡΟΧΠΗΚΝ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ ...................................................................................................................................................................................................................... 28

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ – ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................ 30
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΤΠΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΉ ΠΡΟΦΟΡΆ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΈΝΟ ΑΠ ΣΖΝ ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ ΑΡΥΉ) ......................................................................................................................... 32
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΤΠΟΓΔΊΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΉ ΔΠΗΣΟΛΉ ΚΑΛΉ ΔΚΣΈΛΔΖ ............................................................................................................................................................................ 34
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – ΤΜΒΑΖ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΈΝΟ ΑΠ ΣΖΝ ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ ΑΡΥΉ) ................................................................................................................................................................... 35
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – ΣΔΤΓ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΈΝΟ ΑΠ ΣΖΝ ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ ΑΡΥΉ) ............................................................................................................................................................................. 39

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

2

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ

1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

Επωνυμία

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

Κηέξην Γηνηθεηεξένπ

Πόλθ

Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

30200

Χϊρα

ΔΛΛΑΓΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 631

Σθλζφωνο

+30 2631361212

Φαξ

+30 2631355117

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο

α.karatzogiannis@aitnia.pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΚαξαηδνγηΪλλεο ΑλδξΫαο

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι «Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ - Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,
Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι «Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ».
τοιχεία Επικοινωνίασ
Ρλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.pde.gov.gr ςτθν
διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Προκθρφξεισ.

1.2
ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δέδνο δηαδηθαζέαο
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16 και τισ
τροποποιιςεισ του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52 τ.Α’).
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρ.Δ.Ε – Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για το ζτοσ 2020 και
ςυγκεκριμζνα:
Α) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 10.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 02.073 και Κ.Α.Ε.
0823.01.1231 βάςει τθσ αρ. 207898/14003 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου,
του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2590/2020 , ΑΔΑ:64ΕΦ7Λ6-4ΗΘ)
Β) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 18.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ.02.291 και Κ.Α.Ε.
0823.01.1211 βάςει τθσ αρ. 207901/14004 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου,
του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2591/2020, ΑΔΑ:6Λ2Μ7Λ6-Λ9Ψ)
Γ) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ, θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 02.191 και Κ.Α.Ε.
0823.01.1231 βάςει τθσ αρ. 207906/14006 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου,
του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2592/2020, ΑΔΑ:ΩΖΜΒ7Λ6-ΠΦ9),
και τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ για το ζτοσ 2021, λόγο ςυνζχιςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ
ΣΩΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ,
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟ ΕΣΟΤ (1), ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 29.000,00 € ΑΝΕΤ
Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ

CPV

64110000-0

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

29.000,00 ευρϊ άνευ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Η Τπθρεςία κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Η πλζον ςυμφζρουςα, από Οικονομικι άποψθ, προςφορά βάςει τιμισ.

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

180 ΗΜΕΡΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ

ΕΣΗΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ(ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ)

…-….-2020 και ϊρα 14:30

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

…-…-2020 και ϊρα 11:00

1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ,
όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018
,

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και
άλλεσ διατάξεισ»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου ΣομζαΣροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,




του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
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του άρκρου 23, παρ.5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»



του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') : Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»]
 Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α'): Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν
αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ
του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ. » Άρκρο 43 Τροποποίθςθ διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Αϋ 147) & άρκρο
44, και 45



των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ
και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Και επίςθσ:
1. Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και
ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 ςφμφωνα με το οποίο το Τμιμα Ρρομθκειϊν είναι αρμόδιο ιδίωσ για: «τθν
κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ και τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν και ανακζςεων
προμθκειϊν, εργαςιϊν και υπθρεςιϊν, που αφοροφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςτθν οποία βρίςκεται θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ».

4. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία

αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ.

496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.

5. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ
ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ».

6. Τθν υπ’ αρικμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν
τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ.

7. Τθν αρίκμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με Θζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν
μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ».

8. Σελ ππ' αξηζκ. 258207/3469/3-9-2019 (Φ.Δ.Κ.706/η.Τ.Ο.Γ.Γ./9.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Γπηηθήο Διιάδαο»

9. Τθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και
μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

10. Σελ ππ. αξηζκ. 180/26-11-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2020».

11. Τθν αρίκμ. 182/26-11-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και των Ρινάκων Στοχοκεςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του
Ρ/Υ ζτουσ 2020 και του Ολοκλθρωμζνου Ρλαιςίου Δράςθσ (Ο.Ρ.Δ.) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο αποτελείται
από 1) τον Ρροχπολογιςμό τθσ ΡΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Ρίνακεσ Στοχοκεςίασ τθσ ΡΔΕ για το οικ. Ζτοσ 2020, 3) τον Ρροχπολογιςμό του ΝΡΔΔ
τθσ Ρ.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα Στιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Ρίνακεσ Στοχοκεςίασ του ΝΡΔΔ τθσ
Ρ.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα Στιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν αναγκαιότθτα όλων των
δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020.
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12. Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ήδε εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηεο Π.Γ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ.
Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο σο εμήο αλαιπηηθά:

Α) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 10.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 02.073
και Κ.Α.Ε. 0823.01.1231 βάςει τθσ αρ. 207898/14003 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2590/2020 , ΑΔΑ:64ΕΦ7Λ6-4ΗΘ)
Β) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 18.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ.02.291 και
Κ.Α.Ε. 0823.01.1211
βάςει τθσ αρ. 207901/14004 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2591/2020, ΑΔΑ:6Λ2Μ7Λ6-Λ9Ψ)
Γ) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΡΑ, θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 02.191 και
Κ.Α.Ε. 0823.01.1231
βάςει τθσ αρ. 207906/14006 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2592/2020, ΑΔΑ:ΩΖΜΒ7Λ6-ΠΦ9),
και τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ για το ζτοσ 2021, λόγο ςυνζχιςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

13. Σελ απφθ……../2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα επηινγή
αλαδφρνπ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ Σαρπδξνκείνπ γηα ηηο αλάγθεο αιιεινγξαθίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο, θαη νξηζκφο Δπηηξνπψλ.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ….θ ………. 2020, θμζρα …………… και ϊρα 14:30 μ.μ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ
υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6

Γεκνζηόηεηα

Α.

Γεκνζέεπζε ζε εζληθό επέπεδν

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ).
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.pde.gov.gr, και ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων του Κτιρίου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ (Κφπρου 30 –
Μεςολόγγι).
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αποςταλεί για δθμοςίευςθ ςε μια τοπικι εφθμερίδα.

Β.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ.

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.

1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

6

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ

2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1

Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
2.1.2

Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα γίνονται από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Τα
ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, κα παρζχονται επίςθσ από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ.
Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά τθσ
και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διαδρομι :
www.pde.gov.gr , ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ > ΕΝΗΜΕΡΩΗ > ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ.
Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα
των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Απαίτθςθ : Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί
φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε
άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με
άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ
των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
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Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με
το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε ιδιωτικοφ ι Δθμόςιου ι Δικαςτικοφ εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ, είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο
ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα
«Apostile» ςφμφωνα με τθ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61.
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί
Δικθγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμω
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ)
τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ)
τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
α) να ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο
τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.
β) να διακζτουν ειδικι άδεια κατά τθ διάρκεια τθσ υμφωνίασ πλαίςιο από τθν Εκνικι Επιτροπι Σαχυδρομείων και
Σθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Σ.Σ.), για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν οριςτεί ωσ Φορζασ Παροχισ Κακολικισ
Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012)
γ) να πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου για τθν άςκθςθ ταχυδρομικϊν
δραςτθριοτιτων.
δ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και να παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με ςυγκεκριμζνθ
ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ περιοχισ.
ε) να διακζτουν Πολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν από τθν Αρχι Διαςφάλιςθσ
Απορριτου των Επικοινωνιϊν.
ςτ) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ τουσ.
η) να τθροφν και να δθμοςιοποιοφν το Χάρτθ Τποχρεϊςεων προσ τον καταναλωτι. (Χ.Τ.Κ)
ε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να διακζτουν για τισ παρεχόμενεσ από αυτοφσ
υπθρεςίεσ ειδικι άδεια από τθν ΕΕΣΣ (ι να ζχουν οριςτεί ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν. 4053/2012), να ζχουν εγκεκριμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του απορριτου των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν από τθν Α.Δ.Α.Ε. και να είναι εγγεγραμμζνα ςε ζνα από τα εμπορικά μθτρϊα
2.2.2

Λόγνη απνθιεηζκνύ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα
από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ
11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
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παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία
με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα
με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.2, κα
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν.
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4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει
ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου
3.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων
που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι
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του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κξηηάξηα Δπηινγάο
2.2.3 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται:
α) να ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο
τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.
β) να διακζτουν ειδικι άδεια κατά τθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ πλαίςιο από τθν Εκνικι Επιτροπι Ταχυδρομείων και
Τθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν οριςτεί ωσ Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ
Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012)
γ) να πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου για τθν άςκθςθ ταχυδρομικϊν
δραςτθριοτιτων.
δ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και να παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με ςυγκεκριμζνθ
ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ περιοχισ.
ε) να διακζτουν Ρολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν από τθν Αρχι Διαςφάλιςθσ
Απορριτου των Επικοινωνιϊν.
ςτ) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ τουσ.
η) να τθροφν και να δθμοςιοποιοφν το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τον καταναλωτι. (Χ.Υ.Κ)
ε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να διακζτουν για τισ παρεχόμενεσ από αυτοφσ
υπθρεςίεσ ειδικι άδεια από τθν ΕΕΣΣ (ι να ζχουν οριςτεί ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν. 4053/2012), να ζχουν εγκεκριμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του απορριτου των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν από τθν Α.Δ.Α.Ε. και να είναι εγγεγραμμζνα ςε ζνα από τα εμπορικά μθτρϊα
2.2.4

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
2.2.5

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Πτι απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
2.2.6

Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ
δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Σε ότι αφορά τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα οι Οικονομικοί Φορείσ ςτθρίηονται
αποκλειςτικά ςτισ ικανότθτζσ του ι ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, κακϊσ θ εκτζλεςθ
των εργαςιϊν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.3, πραγματοποιοφνται
υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν
απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί
ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν
ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Τα μζλθ των ενϊςεων και των κοινοπραξιϊν οφείλουν να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που ζχουν τεκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι και να προςκομίςουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
2.2.8

Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο

2.2.8.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ
τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ
158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό,
υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
«4. Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν (Θ παρ. 4 προςτζκθκε ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 από τθν παρ. 6 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ
52/01.04.2019 τεφχοσ Α').»
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 και
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ειδικότερα ςτθν νζα παρ. 12 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 43 παρ. 7 αδ Ν. 4605/2019.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο
τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ.
Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο ΤΕΥΔ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 τθν προςκόμιςθ αποςπάςματοσ του ςχετικοφ μθτρϊου όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου του
προςωρινοφ μειοδότθ ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά
και ςτα πρόςωπα του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73.
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 (α,β) και 2.2.3.4 περίπτωςθ β’ Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ.,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του
οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (α,β) και
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (α,β) και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του
άρκρου 81.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ..
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθ ςυμμετοχισ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 80, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ (άρκρο 43 παρ.46α Ν. 4605/2019)
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δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι
ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ
και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ,
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι
οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ
μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ
κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι
κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν
εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν
τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει τθ δυνατότθτα
υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα
διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ (με γνιςιο τθσ υπογραφισ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο με τθν
οποία κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5: Ότι απαιτείται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ : Δεν απαιτείται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ.
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 : Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
«…τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ..»
παρ. 7 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α').»
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Β.10. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν
παράγραφο 2.2.3.1, τθν παράγραφο 2.2.3.2 (γ) και τθν παράγραφο 2.2.3.4(β) εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν τθν υποβολι τουσ, β)τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 (α, β) εφόςον είναι εν ιςχφ κατά
το χρόνο υποβολι τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν
υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ και ε) οι
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν
«…τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ..» παρ. 7 του άρκρου 43 του
Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α') ωσ τροποποίθςθ του άρκρου 80 του Νόμου 4412/2016.»

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1

Κξηηήξην αλάζεζεο

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
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2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1

Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ
προκθρυχκείςασ Ραροχισ Υπθρεςίασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά,
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2

Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 άρκρο 92, ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ :
α) «ΠΡΟΦΟΡΑ»
β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ/ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, ΚΤΠΡΟΤ 30, Ι.Π. Μεςολογγίου, τ.κ. 30200.
γ) Για το υνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν: «……………………………………………………….».
δ) Σθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον
ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν
θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει
το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι
επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό
τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
2.4.2.2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ
ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά του
οικονομικοφ φορζα.
(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του
οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.4.2.1. τθσ
παροφςασ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα:
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α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ
φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ
ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ
ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.3

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»

2.4.3.1 Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει :
α) το ΤΕΥΔ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 79 & 79Α του ν. 4412/2016,
β) το ςφνολο των αποδεικτικϊν ςυμμετοχισ των υποπ. Β2 ζωσ Β6 τθσ παρ. 2.2.9.2. για τθν απόδειξθ των κριτθρίων
καταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ παρ. 2.2.4, οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
τθσ παρ. 2.2.5, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παρ. 2.2.6 κακϊσ και των κριτθρίων τθσ παρ. 2.2.7,
γ) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των
προςφορϊν οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV).
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Υποχρζωςθ υπογραφισ για το Τ.Ε.Υ.Δ. ζχουν οι εξισ (επί ποινι αποκλειςμοφ) :
Κατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ., είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του
ν.4412/16 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
«Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. (Θ παρ. 4 προςτζκθκε από τθν παρ. 6 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α').»
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά που περιλαμβάνεται ςτο ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι
Ρροςφορά», κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
«Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία
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αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ
ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ τουσ.».παρ 7.άρκρο 43 του Ν. 4605/2019.

Στθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ
του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και να
ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ
απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα προκιρυξθσ. Θ ανωτζρω τεχνικι πρόταςθ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα,
δεν μπορεί να ξεπερνά ςε ζκταςθ τισ δζκα ςελίδεσ.
Ειδικότερα ςτο Φάκελο Σεχνικισ Προςφοράσ κα περιλαμβάνονται τα εξισ:
1.. Τπεφκυνθ Διλωςθ των υποψθφίων αναδόχων, όπου κα δθλϊνεται θ πλιρθσ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
2.. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Σαχυδρομικϊν Επιχειριςεων τθσ ΕΕΣΣ, με τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι κάτοχοσ ειδικισ άδειασ για παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ κακολικισ
υπθρεςίασ από τθν ΕΕΣΣ ι αντίγραφο απόφαςθσ τθσ ΕΕΣΣ ςτθν οποία υπάρχουν όλα τα ςτοιχεία τθσ άδειασ του ι άλλο
αντίςτοιχο νομιμοποιθτικό ζγγραφο.
3.. Βεβαίωςθ τθσ ΕΕΣΣ πιςτοποίθςθσ του δικτφου του υποψθφίου αναδόχου, ςτο οποίο να περιλαμβάνεται πλιρθσ
κατάςταςθ του δικτφου τθσ επιχείρθςθσ.
4.. Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Πολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν του υποψθφίου
αναδόχου από τθν Αρχι Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τθν Οικονομικι Ρροςφορά, θ
οποία ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ τθσ παροφςασ.
Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με δφο (2) δεκαδικά
ψθφία ςφμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ II τθσ παροφςασ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν οικονομικι προςφορά πρζπει να φαίνονται το ςυνολικό κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ, ο ΦΡΑ και το ςυνολικό κόςτοσ με ΦΡΑ,
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ
απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΏ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΏ προσ
ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που
ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δε δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ
τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ
των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν.
Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ οικονομικι
προςφορά ςφμφωνα με τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ II τθσ παροφςασ οι προςφορζσ κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
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αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από
τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2.τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία
περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε
περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ
ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι
τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ
και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

3.
3.1

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Θ αρμόδια επιτροπι που ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τθν αρικ………….. αποφαςθ τθσ Οικονομικθσ Επιτροπθσ προβαίνει
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 21 του ν.4412/16. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια.
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται
αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των αποδεκτϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ
τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια οι φάκελοι τθσ οικονομικισ
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ και παρουςία
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/16. (όπωσ
τροποποιικθκε με τον Ν.4605/2019 άρκρο 43)

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για
τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να
τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ
του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε
(15) επιπλζον θμζρεσ.
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 και θ κατακφρωςθ γίνεται
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά χωρίσ να
λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.2.4-2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυ ρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου
105 ν.4412/16 .
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
Ροςοςτό ζωσ 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό ζωσ 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά , ςφμφωνα με το
άρκρο 100 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του
ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ
παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν κοινοποίθςε ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςισ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ θ ζκδοςθ
απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127.,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόςον απαιτείται και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ζπειτα από
ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται
ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπο του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ
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υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ
ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται
θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Δλζηάζεηο

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), ςε
περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ
τθσ παράλειψθσ.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά
περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμε να και ςτο
άρκρο 221 του ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να
γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11 του ν.4412/16.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο.
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
(πρόςκετα βάςει ν.4605/2019 άρκρο 43-παρ.20-δ)
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 (ν4412/2019, άρκρο 127) και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του
παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ.
18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για
τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β)
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του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται
πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα
ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.3

Τπεξγνιαβία

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ.

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του
αρμοδίου οργάνου.
Θ Σφμβαςθ τροποποιείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 β του άρκρου 132 του ν.4412/16, για ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ
από τον ίδιο ανάδοχο, ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί από τθν Υπθρεςία και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου
οργάνου, με αφξθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, θ οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% τθσ
αξίασ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από τουσ
δφο ςυμβαλλόμενουσ, αποκλειόμενθσ, ρθτά, οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία και με τθν
προχπόκεςθ ότι κα εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ του ζργου όπωσ προδιαγράφθκε.

4.5

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.4412/2016,
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
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διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

4.6

Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ,
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν.
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από προςωπικό του Αναδόχου, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο. Ο Ανάδοχοσ
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ του.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ επίςθσ και
ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ
ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτό προςϊπων.
Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςτθν Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ ι ςε τρίτουσ από τθν μθ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ αυτισ,
υποχρεοφται μόνοσ ο Ανάδοχοσ προσ τθν αποκατάςταςι τθσ.
Θ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία
κατά τθν εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Θ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι
από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν
από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ,
οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ
βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ
ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ζχει
υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν
τθν παράβαςθ εξ οποιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε
είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ
και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ Σφμβαςθ μετά από
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ αν ο μειοδότθσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του και να αποφαςίςει
αν κα εκπίπτει θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του μειοδότθ υπζρ τθσ Ρεριφζρειασ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι φκοράσ των αντικειμζνων μετά από διαπιςτωμζνθ υπαιτιότθτα του αναδόχου κα
αποηθμιϊνεται ο αποςτολζασ

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν
προςκόμιςθ όλων των νόμιμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από το άρκρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016 και τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, θμεριςιεσ καταςτάςεισ αναλυτικισ κατάκεςθσ ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων και κάκε άλλο δικαιολογθτικό, που τυχόν ηθτθκεί από τθν υπθρεςία που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα
και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου
36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% υπερ. τθσ ΑΕΡΡ, (άρκρο 44 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α') «Για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ άνω των δυόμιςι χιλιάδων (2.500) ευρϊ που υπάγονται ςτον παρόντα
νόμο, και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του,
επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,07%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.», επιβάλλεται επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον
N.4412/2016, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του πζμπτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ. Θ κράτθςθ αυτι υπολογίηεται επί τθσ αξίασ
κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ α, β, γ, υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ
8% επί του κακαροφ ποςοφ.
ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και φόρου
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ,
ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν
ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, θ
κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ενδιάμεςθσ προκεςμίασ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατι κισ αξίασ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ
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ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει
εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.

5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ
οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων –
Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ
προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ
οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Παξαθνινύζεζε ύκβαζεο

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ
που ςυγκροτείται ανά επιμζρουσ πράξθ – τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου
221 του ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ιτοι τθν Οικονομικι Επιτροπι
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που
διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.

6.2

Γηάξθεηα ύκβαζεο

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για ζνα ζτοσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ
τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ . Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3 Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ ύκβαζεο
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221.
Ειδικότερα ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ:
Οι αποςτολζσ κα κατατίκενται ςτα αντίςτοιχα καταςτιματα του μειοδότθ όπου λειτουργοφν οι εκάςτοτε υπθρεςίεσ τθσ
Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.
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Στθν περίπτωςθ αλλθλογραφίασ Υπθρεςιϊν με ζδρα Δθμοτικι Ενότθτα ςτισ οποίεσ δεν λειτουργεί κατάςτθμα του
Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει για τθν κακθμερινι παραλαβι τθσ αλλθλογραφίασ από αυτζσ τισ
Υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.
Χρόνοσ κατάκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται βάςει καταςτάςεων αναλυτικισ κατάκεςθσ ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων.
Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ με ικανό αρικμό ςυςτθμζνων (Barcode), ι με
ςχετικό λογιςμικό αυτόματθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν.
Ο υπάλλθλοσ του καταςτιματοσ του Αναδόχου, κα ςυμπλθρϊνει τθν εν λόγω κατάςταςθ και αφοφ τθν υπογράψει, κα
επιςτρζφει τθν μία εξ αυτϊν ςτον εν λόγω υπάλλθλο τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ. Θ εν λόγω κατάςταςθ
προςυπογραμμζνθ και από τα δφο μζρθ κα υπζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ. Ζκαςτο των μερϊν κα λαμβάνει από ζνα
αντίγραφο.
Ο αντιπρόςωποσ του μειοδότθ, κατά τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ, ελζγχει και αποδζχεται ότι το προσ αποςτολι είδοσ
που παραλαμβάνει από τθν υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ αν: α) ςτο υπό διεκπεραίωςθ ζγγραφο ζχουν
ςθμειωκεί ςωςτά τα ςτοιχεία και θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ.
β) το υπό διακίνθςθ δζμα ζχει ςυςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διεκπεραίωςθ του.
Οι περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ αποςτολϊν του Ραραρτιματοσ Ι, ζχουν υπολογιςκεί βάςει εκτιμιςεων απαιτοφμενθσ
διακίνθςθσ ανά βάροσ, μζγεκοσ και ειδικι διαχείριςθ. Είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δεςμευτικζσ οι ποςότθτεσ των
αποςτολϊν για τθν Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, οι οποίεσ δφναται να διακυμανκοφν είτε προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω με
τθν προχπόκεςθ να μθ γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ τιμολόγθςθ κα γίνει ανάλογα με τισ πραγματικζσ αποςτολζσ και καμία απαίτθςθ δε κα προκφπτει
για τισ διακυμάνςεισ προσ τα κάτω.
Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ζκτακτεσ αποςτολζσ (προσ το εξωτερικό), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν υπθρεςία
με ζκπτωςθ επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου.

6.4

Απόξξηςε Παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν με άλλεσ, που να είναι
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ
υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ,
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ

Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Αναπροςαρμογι τιμισ δεν επιτρζπεται.

6.6

Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ωσ «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» να επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο
πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ διανομισ των ειδϊν τροφίμων και ΒΥΣ για λογαριαςμό και ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ [«υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ»]. Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ και ο εκτελϊν επεξεργαςία
υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 (GDPR), του Ευρωπαϊκοφ και
του ελλθνικοφ δικαίου για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και το
απόρρθτο των επικοινωνιϊν, κακϊσ και τισ πράξεισ (Αποφάςεισ, Οδθγίεσ, Γνωμοδοτιςεισ κλπ) που εκδίδονται από τθν
Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Π.Δ. ΑΗΣ/ΝΗΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

28

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ

ΚΑΡΑΣΕΟΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΔΑ

ΓΑΚΑΛΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΙΝΗΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ.
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Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, για λογαριαςμό των
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ και των Υπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Ρ.Ε.
Αιτωλ/νιασ προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα,
νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, κτλ.).
Οι παρεχόμενεσ από τον Ανάδοχο υπθρεςίεσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ, τισ απαιτιςεισ και
προχποκζςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σθμειϊνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι και οποιαδιποτε μθ
ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Οι όροι παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν
παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (Ν.4053 /2012 (ΦΕΚ Α' 44/07.03.2012) «φκμιςθ λειτουργίασ τθσ
ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ»).
Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Οι αποςτολζσ κα κατατίκενται ςτα αντίςτοιχα καταςτιματα του μειοδότθ όπου λειτουργοφν οι εκάςτοτε υπθρεςίεσ
τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.
Στθν περίπτωςθ αλλθλογραφίασ Υπθρεςιϊν με ζδρα Δθμοτικι Ενότθτα ςτισ οποίεσ δεν λειτουργεί κατάςτθμα του
Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει για τθν κακθμερινι παραλαβι τθσ αλλθλογραφίασ από αυτζσ τισ
Υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ.
Χρόνοσ κατάκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται βάςει καταςτάςεων αναλυτικισ κατάκεςθσ ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων.
Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ με ικανό αρικμό ςυςτθμζνων (Barcode), ι με
ςχετικό λογιςμικό αυτόματθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν.
Ο υπάλλθλοσ του καταςτιματοσ του Αναδόχου, κα ςυμπλθρϊνει τθν εν λόγω κατάςταςθ και αφοφ τθν υπογράψει, κα
επιςτρζφει τθν μία εξ αυτϊν ςτον εν λόγω υπάλλθλο τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ. Θ εν λόγω κατάςταςθ
προςυπογραμμζνθ και από τα δφο μζρθ κα υπζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ. Ζκαςτο των μερϊν κα λαμβάνει από ζνα
αντίγραφο.
Ο αντιπρόςωποσ του μειοδότθ, κατά τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ, ελζγχει και αποδζχεται ότι το προσ αποςτολι είδοσ
που παραλαμβάνει από τθν υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ αν: α) ςτο υπό διεκπεραίωςθ ζγγραφο ζχουν
ςθμειωκεί ςωςτά τα ςτοιχεία και θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ.
β) το υπό διακίνθςθ δζμα ζχει ςυςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διεκπεραίωςθ του.
Οι περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ αποςτολϊν του Παραρτιματοσ Ι (εδάφιο Γ), ζχουν υπολογιςκεί βάςει εκτιμιςεων
απαιτοφμενθσ διακίνθςθσ ανά βάροσ, μζγεκοσ και ειδικι διαχείριςθ. Είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δεςμευτικζσ οι
ποςότθτεσ των αποςτολϊν για τθν Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, οι οποίεσ δφναται να διακυμανκοφν είτε προσ τα πάνω ι
προσ τα κάτω με τθν προχπόκεςθ να μθ γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ τιμολόγθςθ κα γίνει ανάλογα με τισ πραγματικζσ αποςτολζσ και καμία απαίτθςθ δε κα προκφπτει
για τισ διακυμάνςεισ προσ τα κάτω.
ε περίπτωςθ που υπάρχουν ζκτακτεσ αποςτολζσ (προσ το εξωτερικό), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν
υπθρεςία με ζκπτωςθ επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου

Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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Α/Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΗ

1

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μικροί
βάρουσ ζωσ 20gr.

4500

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

2

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μικροί βάρουσ από
21gr ζωσ 50gr

8000

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

3

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι βάρουσ ζωσ
100gr.

2200

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

4

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι βάρουσ από
101gr ζωσ 200gr.

700

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

5

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι
βάρουσ από 201gr ζωσ 1000gr.

120

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

6

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ
ζωσ 100gr.

80

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

7

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ
από 101gr ζωσ 200gr.

80

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

8

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ
από 201gr ζωσ 500gr.

400

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

9

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ
από 501gr ζωσ 1000gr.

300

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

10

Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ
από 1001gr ζωσ 2000gr.

120

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από τθν
θμζρα κατάκεςισ τουσ

11 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα
τα είδθ φακζλων)

80

12

Πρόςκετο τζλοσ για κατεπείγουςα αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά
όλα τα είδθ φακζλων)

5000

13

Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ & κατεπείγουςα αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

200

14

Πρόςκετο τζλοσ για αλλθλογραφία εςωτερικοφ με απόδειξθ
παραλαβισ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

450

15

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ ζωσ 1000gr.

40

16

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 1001gr ζωσ 2000gr.

40

17

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 2001gr ζωσ 3000gr.

90

18

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 3001gr ζωσ 40o0gr.

90

19

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 4001gr ζωσ 5000gr.

60

20

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 5001gr ζωσ 6000gr.

40

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΠΡΟ:

Περιυερειακή
Οικονομικού.

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας,

Δ/νση

Διοικητικού-

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Τ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΤΘΤΝΗ – Σ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΣΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

Ζ παξνύζα πξνζθνξΪ αθνξΪ ηελ «ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΧΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ (1), ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ:
29.000,00 € ΑΝΔΤ Φ.Π.Α., ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ , κεηΪ από αμηνιόγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνράο» βΪζεη ηεο αξ. πξση.:……………………………………. Γηαθάξπμεο
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
Α/Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

1

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μικροί
βάρουσ ζωσ 20gr.

4500

2

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μικροί βάρουσ από 21gr ζωσ
50gr

8000

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι βάρουσ ζωσ 100gr.

2200

4

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι βάρουσ από 101gr
ζωσ 200gr.

700

5

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι μεγάλοι
βάρουσ από 201gr ζωσ 1000gr.

120

6

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ ζωσ
100gr.

80

7

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από
101gr ζωσ 200gr.

80

8

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από
201gr ζωσ 500gr.

400

9

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από
501gr ζωσ 1000gr.

300

10

Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από
1001gr ζωσ 2000gr.

120

11

Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα τα
είδθ φακζλων)

80

12

Πρόςκετο τζλοσ για κατεπείγουςα αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα τα
είδθ φακζλων)

5000

13

Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ & κατεπείγουςα αλλθλογραφία εςωτερικοφ
(αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

200

14

Πρόςκετο τζλοσ για αλλθλογραφία εςωτερικοφ με απόδειξθ παραλαβισ
(αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

450

3

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
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15

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ ζωσ 1000gr.

40

16

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 1001gr ζωσ 20o0gr.

40

17

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 2001gr ζωσ 3000gr.

90

18

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 3001gr ζωσ 4000gr.

90

19

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 4001gr ζωσ 5000gr.

60

20

Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 5001gr ζωσ 6000gr.

40
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΠΔΡΒΑΙΝΔΙ ΣΟ ΠΟΟ 29.000,00€ .
………………………. 2020
(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα και Τπογραθή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπνδείγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
1.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
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Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. )
Ηκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο1).................................
(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο)2................................
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε
ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 6
........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5)
εκέξεο7 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ
ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΜΒΑΗ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Αξ. Πξσηνθόιινπ :

1

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3
Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
4
Όπσο ππνζεκείσζε 3.
5
Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή
ζχκβαζε.
6
πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ.
7
Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2
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Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π.Δ. ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ

ΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩ
ΤΜΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ
ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΧΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ

ην Μεζνιόγγη , ζήκεξα ............. κεηαμύ:
Αθελόο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο πνπ εδξεύεη ζηε Μεζνιόγγη, Κηίξην Γηνηθεηεξίνπ η.θ. 30200 θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θα αικά Μαξία κε ΑΦΜ: 997824337, Α’ Γ.Ο.Τ Παηξώλ αλαθεξόκελε
σο «ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ»
θαη
Αθεηέξνπ ηεο ........................... , πνπ εδξεύεη ................... , Σ.Κ................ , θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα ζηελ
παξνύζα από .............................. κε ΑΦΜ: ..................... , ΓΟΤ: ....................... ζην εμήο αλαθεξόκελε σο
«ΑΝΑΓΟΥΟ»
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σν............................................... αξ. νηθ
πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/ λζεο Γηνηθεηηθνύ -Οηθνλνκηθνύ.
2. Σελ ................................................. αξ ... ( ............................................ Πξαθηηθό, ΑΓΑ
)
απόθαζε
ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
3. Σελ αλάγθε γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ
αλαγθώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο γηα έλα (1) έηνο.
4. Σελ .......................................................... κε αξηζ. απόθαζε θαηαθύξσζεο ηεο Ο. Δ. ηεο Π.Γ.Δ.
ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα παξαθάησ:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» ζε εθηέιεζε ηεο κε αξηζκ ........................ Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη
δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ηεο «ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ», ππό ηνπο
όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα. ηα πιαίζηα ηεο εγγπνδνζίαο θαιήο εθηέιεζεο ν
«ΑΝΑΓΟΥΟ»
θαηέζεζε ζηελ Τπεξεζία καο ηελ αξηζκ .................................................... / ........ -.......... - ......... εγγπεηηθή
επηζηνιή ηεο ......................................................... πνζνύ ........................................................ Δπξώ

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο ηελ ππνγξαθή ηεο, ήηνη από /..../20…. έσο θαη.../.../20... Ζ Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο έρεη ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο γηα ηξείο (3) αθόκε κήλεο από ηε
ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΗΜΖΜΑ
Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ην ζπλνιηθό ηίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ήηνη γηα ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη δεκάησλ
πξνο ην εζσηεξηθό γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ
ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Π.Δ Αηησι/ληαο, αθνξά ζηε δίκελε παξάηαζή ηεο θαη δελ ζα ππεξβεί ην πνζό
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Οη ηηκέο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε
αξηζκ.πξση……………. νηθνλνκηθή πξνθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο
ζύκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Οη απνζηνιέο ζα θαηαηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα ηνπ κεηνδόηε όπνπ ιεηηνπξγνύλ νη εθάζηνηε ππεξεζίεο
ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο.
Υξόλνο θαηάζεζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Ζ θαηάζεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ζα γίλεηαη βάζεη θαηαζηάζεσλ, εηο δηπινύλ,
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ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο αξηζκ. πξση. νηθ.: ........................ (ΑΓΑΜ: .................... ) Γηαθήξπμεο.
Σν ελ ιόγσ ππόδεηγκα δύλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο κε ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεύεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο κε ηθαλό αξηζκό ζπζηεκέλσλ (Barcode), ή κε
ζρεηηθό ινγηζκηθό απηόκαηεο παξαγσγήο ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ.
Ο ππάιιεινο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Αλαδόρνπ, ζα ζπκπιεξώλεη ηελ ελ ιόγσ θαηάζηαζε θαη αθνύ ηελ ππνγξάςεη, ζα
επηζηξέθεη ηελ κία εμ απηώλ ζηνλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ ελ ιόγσ θαηάζηαζε πξνζππνγξακκέλε θαη από ηα δύν κέξε ζα ππέρεη ζέζε απόδεημεο παξαιαβήο.
Έθαζην ησλ κεξώλ ζα ιακβάλεη από έλα αληίγξαθν.
Ο αληηπξόζσπνο ηνπ αλαδόρνπ, θαηά ηελ παξαιαβή ηεο απνζηνιήο, ειέγρεη θαη απνδέρεηαη όηη ην πξνο απνζηνιή είδνο
πνπ παξαιακβάλεη από ηελ ππεξεζία ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο αλ:
α) ζην ππό δηεθπεξαίσζε έγγξαθν έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά ηα ζηνηρεία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε.
β) ην ππό δηαθίλεζε δέκα έρεη ζπζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ηνπ.
Οη πεξηγξαθόκελεο πνζόηεηεο απνζηνιώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο αξηζκ. πξση. νηθ.:
......... (ΑΓΑΜ: ..................... ) Γηαθήξπμεο, έρνπλ ππνινγηζζεί βάζεη εθηηκήζεσλ απαηηνύκελεο
δηαθίλεζεο αλά βάξνο, κέγεζνο θαη εηδηθή δηαρείξηζε. Δίλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο, νη νπνίεο δύλαηαη λα δηαθπκαλζνύλ είηε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ κε ηελ πξνϋπόζεζε λα κε γίλεη
ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ε ηηκνιόγεζε ζα γίλεη αλάινγα κε ηηο
πξαγκαηηθέο απνζηνιέο θαη θακία απαίηεζε δε ζα πξνθύπηεη γηα ηηο δηαθπκάλζεηο πξνο ηα θάησ. ε πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ έθηαθηεο απνζηνιέο (πξνο ην εμσηεξηθό), ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ ππεξεζία κε έθπησζε επί ηνπ
επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Ζ ηηκνιόγεζε ησλ δηαθηλεζέλησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ζα γίλεηαη, αλά κήλα
ζπγθεληξσηηθά θαηά κέγεζνο, θιίκαθα βάξνπο θαη επηπιένλ ρξεώζεσλ βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ θαηάζεζεο ηαρπδξνκηθώλ
αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ηνλ ίδην κήλα.
Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ πξνζθόκηζε όισλ
ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ, ήηνη ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ, εκεξήζηεο θαηαζηάζεηο θαηάζεζεο ηαρπδξνκηθώλ
αληηθεηκέλσλ θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό, πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζην ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ...................................................................... κε
ΗΒΑΝ
, πνπ ηεξεί ................................ ζηελ ..........................
Οη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν:
Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06%,
Υαξηόζεκν 3% επί ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ,
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηώλ επηβαξύλεηαη κε θόξν εηζνδήκαηνο 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηα ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηώλ. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δεηνύλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο δηαθνξεηηθό ηξόπν πιεξσκήο, ε πξνζθνξά ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο,
ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ
ππεξεζηώλ.
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν. Ο αλάδνρνο
είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ.
Ο αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζώο επίζεο θαη
ζπλεξγαηώλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλόηεηα, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη βεβαηώλεη όηη ζα επηδεηθλύεη πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκόδηεο
Τπεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ από απηό πξνζώπσλ.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην
απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζηε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ή ζε ηξίηνπο από ηελ κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απηήο,
ππνρξενύηαη κόλνο ν αλάδνρνο πξνο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.

Ζ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή από θάζε άιιε αηηία
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο
γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ή ηξίησλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινύλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη
από θνηλνύ θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλα έλαληη ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ απνξξενπζώλ
από ηε δηαθήξπμε ππνρξεώζεώλ ηνπο.
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ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο,
νπνηαδήπνηε από ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή ιόγσ αλσηέξαο βίαο,
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηα
ππόινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε νινθιήξσζεο ηεο ύκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη
από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, έρεη ππνρξέσζε
λα απνδεκηώζεη ηε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ
νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη.
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απόδεημε απηήο βαξύλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη
λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηε ζύκβαζε παξάηαζεο κεηά
από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο αλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη λα
απνθαζίζεη αλ ζα εθπίπηεη ε εγγύεζε
θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. πξση. νηθ.: ....................... (ΑΓΑΜ: ............................ )
ύκβαζεο ππέξ ηεο Πεξηθέξεηαο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο.
ε πεξίπησζε απώιεηαο ή θζνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ κεηά από δηαπηζησκέλε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ζα
απνδεκηώλεηαη ν απνζηνιέαο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΤΘΤΝΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ
Λόγσ ή επ' επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο δε δεκηνπξγείηαη θακηά έλλνκε ζρέζε κεηαμύ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ πνπ απαζρνινύληαη ζηελ ππεξεζία, νύηε
θαη κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηνπ ζηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο
νξγαληζκνύο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο θαζ' όιε ηε πκβαηηθή
Γηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο θαη λα κεξηκλά όπσο νη Τπεξγνιάβνη θαη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην.
πλνπηηθά, νπδεκία αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ζα έρεη ε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ην
πξνζσπηθό, ηα πξνζηεζέληα άηνκα θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο -ππεξγνιάβνπο ηνπ Αλαδόρνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη κε ηε ύκβαζε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο,
ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αιιηώο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε πξόζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηώλ ή
θζνξώλ θαη είλαη ππεύζπλνο, αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε βιάβε ζώκαηνο, πγείαο, πεξηνπζίαο, εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο , ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ηξίησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηόλ
λα πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθόζνλ
νθείιεηαη ζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε απηώλ.
Ο αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ
Χο απνδεκίσζε, νξίδεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ππνπξγηθή απόθαζε γηα πιεκκειή παξνρή
ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ από ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απώιεηα ή βιάβε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηζηνιώλ ή δεκάησλ ή θαζπζηέξεζε ζηελ
παξάδνζε ηεο επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ δεκάησλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο κε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ
επηβάιινληαη θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην Υάξηε Τπνρξεώζεσλ πξνο ηνπο Καηαλαισηέο βάζεη ησλ Γεληθώλ Τπνρξεώζεσλ
Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ππό θαζεζηώο Δηδηθήο ή Γεληθήο Άδεηαο θαηά ηελ
ΔΔΣΣ.
ηνλ Υάξηε Τπνρξεώζεσλ πξνο ηνπο Καηαλαισηέο αλαιύεηαη ε πνιηηηθή επηζηξνθήο
ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΌΣΖΣΑ
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ερεκύζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θαη λα πξνζηαηεύεη ην απόξξεην αιιεινγξαθίαο ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννύληαη όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ειεθηξνληθά,
γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ
ππεξεζηώλ αθόκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί από ηε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο σο εκπηζηεπηηθά
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη όηη θαη νη ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο/
ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο θαη λα πξνζηαηεύεη ην απόξξεην
αιιεινγξαθίαο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. Να ηεξεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείεηαη ε
πξόζβαζε ζηελ αιιεινγξαθία ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο. ια ηα ζηνηρεία
(γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ
ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ απηνύ ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνύλ ή δεκνζηνπνηεζνύλ. Ο
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αλάδνρνο θαη ε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο θξαηνύλ κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο από ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ θαη δελ απνθαιύπηνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξόζσπα, ελώ ν
αλάδνρνο επηβάιιεη απηή ηελ ππνρξέσζε ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, θαη ζηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κεη' απηνύ
ζπλδεόκελνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο Έξγνπ.
Ο αλάδνρνο θαη ε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο απνθαιύπηνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε όζνπο ππαιιήινπο
αζρνινύληαη άκεζα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππεξεζίαο θαη δηαζθαιίδνπλ όηη απηνί νη ππάιιεινη είλαη ελ γλώζεη θαη
ζπκθσλνύλ κε ηηο ππνρξεώζεηο ερεκύζεηαο. Ο αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, θαη
ζηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κεη' απηνύ ζπλδεόκελνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ππεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε
απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη πεξηέρνληαη ζε θάζε είδνπο
πιεξνθνξίεο πνπ ε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ζα παξαδώζεη ζηνλ αλάδνρν, γηα ζθνπνύο δηαθνξεηηθνύο από ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ.
Σόζν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο όζν θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο, ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα
ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. Δπίζεο, ζα
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ
πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη
όια ηα ζηνηρεία ζε αζθαιείο ρώξνπο θαη ζε αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ππεξεζία, απνθιεηόκελεο ηεο δηαθπγήο,
δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρώξνπο ή εηαηξείεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηε Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη ζηελ θαηεύζπλζε απηή.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηώλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδόρνπ, ε Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», λα θνζηνινγήζεη
θαη λα απαηηήζεη πιεξσκή γηα όιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκηέο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε
ππνζηεί, θαζώο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο, εμαηηίαο ππαηηηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΚΥΧΡΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ύκβαζε ή κέξνο απηήο, ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή
ππνρξέσζε απνξξέεη από απηήλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο πξνεγνύκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο
ΑΡΘΡΟ 11: ΟΡΟΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
Ο «ΑΝΑΓΟΥΟ» ξεηώο αλαγλσξίδεη σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο όζα δηαιακβάλνληαη ζηελ κε αξηζκ.
Πξση:……….. νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
Ζ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο απηήο εξκελεύεηαη, δηέπεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη εηδηθόηεξα
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08.08.2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)» θαη ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκ. πξση. νηθ.: ......................................... (ΑΓΑΜ: ...............................)
Γηαθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ.
Ζ παξνύζα αθνύ ζπληάρζεθε, αλαγλώζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δπν ζπκβαιιόκελνπο ζε
ηέζζεξα (4) αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ έλα θξαηά ν αλάδνρνο.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Γηα ηελ Π.Γ.Δ. – Π. Δ. Αηησιναθαξλαλέαο
Γηα ηνλ αλΪδνρν
Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ.
ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ
ΑΛΜΑ ΜΑΡΗΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
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γηα δηαδηθαζέεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηώλ
ΜΫξνο Η: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο
Παξνρά πιεξνθνξηώλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθό επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε αδηακθηζβάηεηε
ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζέα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/
αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ)
- Ολνκαζία: [……]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……]
- Σειέθσλν: [……]
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [……]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεηηθνχ CPV): [……]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα
Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
ΔΪλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
ΔΪλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά
πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
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αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
ΔΪλ όρη:
ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ πεξέπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαέσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
ΔΪλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο β) [……]
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
γ) [……]
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή [ ]
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ [……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ
ΦΟΡΔΧΝvii
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β
ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξΫαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ
αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Ναη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131
παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα
με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να
παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με
το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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ΜΫξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεix·
2. δσξνδνθέαx,xi·
3. απΪηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηόηεηεοxiii·
5.

6.

λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαοxiv·
παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλxv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξΫα ή νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxvi ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

ΔΪλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθά απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη
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(«απηνθάζαξζε»)xx;
ΔΪλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλxxi:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Ναη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξΪ ηελ
πιεξσκά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο
αζθΪιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα
ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ
ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
ΑΦΑΛΗΖ
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
α)[……]·
α)[……]·
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
β)[……]
β)[……]
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[……]·
-[……]·
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
πιεξνθνξίεο
[……]
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
[……]
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ): xxiv
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό παξΪπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ
θαη εξγαηηθνύ δηθαένπxxv;
ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο
πεξηζηάζεηοxxvii
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξΪπησκαxxviii;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
[.......................]
πιεξνθνξίεο:
ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκθσλέεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε ζθνπό ηε ζηξΫβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο

[] Ναη [] Όρη
[…...........]
ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ,
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ
Απάληεζε:
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
[] Ναη [] Όρη
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:
α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ
θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο
ζηα ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβΪζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή Ϋγθξηζε ά λα εέλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξΫαο κΫινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηάζηνο θύθινο
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη έηνο: [……] θχθινο
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ά,
1β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ
πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ά ζηελ πξόζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο
xxxiv
ζύκβαζεο εέλαη ν εμάο
:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκΫα πνπ θαιύπηεηαη
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ά,
2β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ ηνκΫα θαη γηα
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά
ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εέλαη ν
εμάοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii θαη ε αληίζηνηρε αμία)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Ε. ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

53

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
αζθαιηζηηθά θΪιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπΫο νηθνλνκηθΫο ά
ρξεκαηννηθνλνκηθΫο απαηηάζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ νξηζηεέ από ηελ
αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε .

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειΫζεη ηα αθόινπζα Ϋξγα ηνπ εέδνπο
πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεέ ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη
πξνζδηνξηζηεέ ά Ϋρεη παξΪζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζέεο ηνπ
εέδνπο πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ά ηηο αθόινπζεο ηερληθΫο
ππεξεζέεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβΪλεη ηα αθόινπζα κΫηξα γηα ηελ
δηαζθΪιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κΫζα
κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρεέξηζεο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ
ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα
πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειΫγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθΫο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλεη
γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηέηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη
απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κΫηξα
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κΫζν εηάζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[] Ναη [] Όρη

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλάκαηα,
εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηέζεηαη, λα
αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππό κνξθά
ππεξγνιαβέαοxliii ην αθφινπζν ηκάκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειΫγρνπ πνηόηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα,
θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε;
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξόηππα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
[……] [……]
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηάκαηα ά πξόηππα πεξηβαιινληηθάο
δηαρεέξηζεο;
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
[……] [……]
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα
ζπζηάκαηα ά πξόηππα πεξηβαιινληηθάο
δηαρεέξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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ΜΫξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ππνςεθέσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο
έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα
ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ
αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξΫρεη
πεξέπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ
δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνέ ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρηxlv
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζΫλα από απηΪ αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
θαζέλα:
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ
δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη xlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο
αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250
εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
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xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε
προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν
προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011,
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά
...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2
δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ
2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.
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xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68
παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ.
2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα
πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.

xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα,
αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο
επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν
λόγω πρόςβαςθ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο, 30200
Πλθροφορίεσ: Α.Καρατηογιάννθσ
Σθλζφωνο : 2631-361212 & 616
fax

: 26310 55117
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ, μετά από τθν αρικμ.: ……./2020
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
ςυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ αναδόχου διακίνθςθσ εγγράφων και δεμάτων προσ το
εςωτερικό για τθν κάλυψθ των ταχυδρομικϊν αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ και των
υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ χρονικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ και προχπολογιςμοφ
29.000€ άνευ

Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ

προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ.

Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων πρζπει, να υποβάλλονται από τουσ ίδιουσ ι από νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνα

πρόςωπα

ςτθν

Περιφερειακι

Ενότθτα

Αιτωλοακαρνανίασ-

Δ/νςθ

Διοικθτικοφ-

Οικονομικοφ- Σμιμα Προμθκειϊν - Διοικθτιριο, Ι.Π. Μεςολογγίου από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ και
μζχρι και τθν ../../2020, θμζρα ……………. και ϊρα ….:00μ.μ.

Κάκε προςφορά κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν ςχετικι διακιρυξθ. Σο χρονικό
διάςτθμα δζςμευςθσ τθσ προςφοράσ είναι 180 θμζρεσ από τθν διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
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Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ τθν …./…./2020, θμζρα ………… και ϊρα ……: 00π.μ. ςτθν Δ/νςθ ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ, Σμιμα Προμθκειϊν, Διοικθτιριο, Ι.Π.Μεςολογγίου.

Πλθροφορίεσ για τον διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από 8.00 π.μ. ζωσ 14.30
μ.μ. από τθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ - Σμιμα Προμθκειϊν (2631 361212 Α. Καρατηογιάννθσ και 2631
361616 Γ.Ρίηου).
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
www.pde.gov.gr , ςτθν διαδρομι Ενθμζρωςθ –Προκθρφξεισ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ. κ. Φίλια Ανδρζα, Γιαννόπουλο Βαςίλειο, Λφτρα Ιωάννθ και Κωςτακόπουλο Χριςτο και τουσ
ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτα εν λόγω ςυλλογικά όργανα, τθσ
οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ και τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων
με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:

Σακτικά μζλη
1. Βαςιλοποφλου Βαςιλικι, ΔΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Κόκοτου Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων , υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Νταλταγιάννθσ Γεϊργιοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Νικολόπουλοσ Νικόλαοσ, ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρωτήσ Πρόεδροσ
2. Μπιτςϊρθ οφία, ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Ψεφτθ Αγγελικι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων του εν λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Βλάχοσ Κωνςταντίνοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.,
ωσ Πρόεδροσ
2. Κίτςου Κωνςταντίνα., ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Χειμωνάσ Βαςίλειοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Βαςιλογιάννθ Αριςτζα, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρώτρια Πρόεδροσ
2. ωτθρόπουλοσ Αντϊνιοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε.
3. Μπαρδάκθ Αντωνία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ. ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:283677/3789/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1) Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ το εςωτερικό για τθν κάλυψθ των ταχυδρομικϊν αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ χρονικισ
διάρκειασ ενόσ ζτουσ και προχπολογιςμοφ 29.000€ άνευ Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ.

2) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
Α) Σθ διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

3) υγκροτεί τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των
υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του
ν.4024/2011, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ:
Επιτροπή Αξιολόγηςησ
Σακτικά μζλη
1. Βαςιλοποφλου Βαςιλικι, ΔΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Κόκοτου Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων , υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Νταλταγιάννθσ Γεϊργιοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Νικολόπουλοσ Νικόλαοσ, ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρωτήσ Πρόεδροσ
2. Μπιτςϊρθ οφία, ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Ψεφτθ Αγγελικι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

Επιτροπή Ενςτάςεων
Σακτικά μζλη
1. Βλάχοσ Κωνςταντίνοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.,
ωσ Πρόεδροσ
2. Κίτςου Κωνςταντίνα., ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Χειμωνάσ Βαςίλειοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: Ω8ΘΞ7Λ6-2ΛΗ
Αναπληρωματικά μζλη
1. Βαςιλογιάννθ Αριςτζα, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρώτρια Πρόεδροσ
2. ωτθρόπουλοσ Αντϊνιοσ,ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ,υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Μπαρδάκθ Αντωνία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
2021 και ςυγκεκριμζνα:
Α) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 10.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ
πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 02.073 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1231 βάςει τθσ αρ. 207898/14003 απόφαςθσ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ
τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2590/2020 , ΑΔΑ:64ΕΦ7Λ6-4ΗΘ)
Β) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 18.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ , θ οποία κα βαρφνει τισ
πιςτϊςεισ του Ε.Φ.02.291 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1211 βάςει τθσ αρ. 207901/14004 απόφαςθσ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ
τθσ Π.Δ.Ε, (Α/Α:2591/2020, ΑΔΑ:6Λ2Μ7Λ6-Λ9Ψ)
Γ) τθν φπαρξθ βεβαίωςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ , άνευ ΦΠΑ, θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ
του Ε.Φ. 02.191 και Κ.Α.Ε. 0823.01.1231 βάςει τθσ αρ. 207906/14006 απόφαςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε,
(Α/Α:2592/2020, ΑΔΑ:ΩΖΜΒ7Λ6-ΠΦ9),
και τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ για το ζτοσ 2021, λόγο ςυνζχιςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ
ψιφιςε λευκό.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

