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 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (Α’199). 

2. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που οι 
διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) καθώς και το Π.Δ.113/2010. 

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α’/97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004,  περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων Κρατικών Προμηθειών, 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

7. Τον κανονισμό 1251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

8. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16/11/2005». 

9. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής 
στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

10. Το Νόμο 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

11. Τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279/10.11.2005) περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

12. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

13. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Π. Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του 
Ν.3310/2005  (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/05. 

14. Την αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ 16.11.2005) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες. 

15. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη 
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διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». 

16. Το Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ α/153/10-7-2007. 

17. Το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α/242/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης», άρθρο 
2 για τον προσυμβατικό έλεγχο. 

18. Την 20977/2007  (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

19. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/20-4-2005 (ΦΕΚ 96 Α΄). 

20. Το Ν. 3469/28-6-2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 

21. Το Ν. 3115/2003 Περί Σύστασης της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» και 
την 1001/Φ21/17-03-2005 Απόφαση έγκρισης του Κανονισμού για τη διασφάλιση του 
Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.  

22. Το Ν.4053/07-03-2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς. 
Θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο». 

23. Ν. 4070/12 - Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες 
διατάξεις. 

24. Κανονισμός Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1439/Β/17-07-2009. 

25. Τροποποίηση της υπ’ αρ. αποφ. 504/145/2008 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 
1445/Β2009). 

26. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

27. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 
του Κ.Π.Δ.). 

28. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 

29. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 18130/11-11-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών) 
ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εκτός των νομών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ Β 1226/17-7-2007). 

30. Τον Ν.2668/18-12-1998 (ΦΕΚ282/Α/98) «Οργάνωση του τομέα παροχής   ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

31. Τον Ν.3185/26-9-2003 «Τροποποίηση του Ν.2668/1998(ΦΕΚ282/Α/98), εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) 
και άλλες διατάξεις. 

32. Τα άρθρα 101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/29-11-2006), Κανονισμού 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. 

33. Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) περί Οργανωτικής και Λειτουργικής 
αναδιάρθρωσης  των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 

34. Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006) Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ.  με την 
επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 
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35. Τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/22-2-2007) «Αρμοδιότητες του Διοικητή και του 
Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 

36. Την υπ’αριθ Φ10035/19883/1485/29-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας περί διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Και την αρ.10035/20162/732/29-7-2010 
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού του  Διοικητή.  

37. Την  υπ΄αριθ. 507/23/18-9-2012 απόφαση  του Δ. Σ. του Ο.Α.Ε.Ε με ΑΔΑ: Β4ΘΓ4691Ω3-9Φ5 
με την οποία δίδεται έγκριση διενέργειας του εν λόγω Δημόσιου Διεθνούς  Διαγωνισμού και η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.268/37/25-04-2013 απόφαση  του Δ. Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 

38. Την ανάγκη για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.  
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Έργο «Παροχή Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή  
εγγράφων και αντικειμένων) προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, προμηθευτές, Υπουργεία & Δημόσιες 
Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ , κλπ) για ένα έτος» 
όπως αυτό περιγράφεται στους Όρους και στα  Παραρτήματα που ακολουθούν και τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας (η οποία θα 
συγκροτηθεί  ειδικά για το σκοπό αυτό) στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Ε., (Ακαδημίας 22 Τ.Κ. 106 71, 
Αθήνα).  
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας, μπορούν να παρίστανται 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας, κατά την 
προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα.  

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες 
για έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή θα λήγουν στις  13-01-2014. 

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος τους μικρότερης της ανωτέρω 
οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 Τους όρους και τα Παραρτήματα που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στο μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επίσημη εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε. 

 Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για να δημοσιευθεί: 

 στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 σε τρεις (3)  Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες και δύο (2) πολιτικές, από μια (1) φορά. 

 Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί: 

 στα  Επιμελητήρια . 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
Διαγωνισμό. 

Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης, Αξιοπ. 
Περιουσίας και Επενδύσεων/ Τμ. Προμηθειών  (Σατωβριάνδου 18, 5ος όροφος, τηλ. 210.5285643). 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Συνοπτικά στοιχεία του Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
Ο.Α.Ε.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για λογαριασμό του ΟΑΕΕ 
(περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή  εγγράφων και 
αντικειμένων) προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα 
και το Εξωτερικό (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, προμηθευτές, 
Υπουργεία & Δημόσιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές 
Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ , κλπ) για ένα έτος. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κεντρικες & Περιφερειακες Υπηρεσιες του ΟΑΕΕ, εγκαταστασεις 
αναδόχου, διευθυνσεις παραληπτών. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Υπηρεσιών  
Ταξινόμηση κατά σχετικούς κωδικούς CPV : 

- 64110000 «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»  

- 64112000«Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν επιστολές» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσιος  Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό 
των 6.150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των 
νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου 
εισοδήματος (5.000.000,00€+1.150.000,00€ ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  16/07/2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο.Α.Ε.Ε.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο.Α.Ε.Ε.-ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  17/07/2013,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται σε 3,172% (3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επ’ αυτού 2% 
χαρτόσημο και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου καθώς και 
0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 
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Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
Σύμβαση και να υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για 
την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος ή  
Εκπρόσωπος 

Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή 
του,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για την υποβολή της προσφοράς και για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Ο.Α.Ε.Ε. με αυτόν. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 
υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 
διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισμού. 

Επιτροπή  
Διενέργειας 

Επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών και 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Επιτροπή  
ενστάσεων- 
προσφυγών  

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του Έργου. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν 
και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  
α. τη Σύμβαση,  
β. την Απόφαση Κατακύρωσης 
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,  
δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατική Τιμή το συνολικό τίμημα της Σύμβασης 

Περιγραφή έργου - 
Ορισμοί Κατά την περιγραφή του έργου χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 

E.E.T.T. 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΑΔΑΕ 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η  Μ  Α     Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 Διακήρυξη 

 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1.1.   Αντικείμενο  Διαγωνισμού 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι  το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» για ένα έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  
Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή επιστολικής αλληλογραφίας) για λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Ε.,  για ένα έτος 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια και το Εξωτερικό (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, προμηθευτές, Υπουργεία και 
Δημόσιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ , κλπ).  

Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόμενης κάθε 
προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιμέρους 
τμήματά του. 

 

Α.1.2 Προϋπολογισμός του Έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου (για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) 
ανέρχεται στο ποσό των 6.150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των νομίμων 
κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος (5.000.000,00€+ 1.150.000,00€ 
ΦΠΑ).  

Η εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στηρίζεται στα ταχυδρομικά τέλη που κατέβαλε ο 
Ο.Α.Ε.Ε. το έτος 2012. 

 

Α.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε., Γενική Διευθυνση Διοικητικής Υποστήριξης/Διεύθυνση 
Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποιησης Περιουσίας και Επενδύσεων/ Τμήμα Προμηθειών. 

 Διεύθυνση έδρας: Σατωβριάνδου 18, Αθήνα ΤΚ 104 32  

 Τηλέφωνο :  210 5285643  

 Fax :  210 5228821 

 E-mail : promithies@oaee.gr 
 

 

Α.1.4 Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας απόφασης 
διενέργειας.  
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Α.1.5 Ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης της Διακήρυξης 

1. Η Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

 Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24/05/2013 

 Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις        
22/05/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις 24/05/13   .  

 Στον ελληνικό τύπο στις 23/05/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις    24/05/2013. 
2. Η Περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε: 

 Στα  Επιμελητήρια 
3. Καταχωρήθηκε η διακήρυξη στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική δ/νση www.oaee.gr και στην 
Διαύγεια et.diavgeia.gov.gr 
 
4.  Η περίληψη της προκήρυξη αναρτήθηκε  στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
(Σατωβριάνδου 18 και Ακαδημίας 22, Αθήνα) στις  24/05/2013. 
 
 

Α.1.6 Τόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται δωρεάν από τον Ο.Α.Ε.Ε. Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης 
Προμηθειών Στεγασης και Αξιοποιησης Περιουσίας - 5ος όροφος (Σατωβριάνδου 18, 104 32, 
Αθήνα), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.00-15.00) και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών με εντολή του παραλήπτη. Στην περίπτωση 
παραλαβής της διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το Τμήμα Προμηθειών δεν φέρει 
καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 
έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε Το Τμήμα Προμηθειών να έχει στη 
διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, έχουν την ευθύνη του ελέγχου της από άποψη πληρότητας, 
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη μπορούν να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Η διακήρυξη αποστέλλεται και με email. Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν με email τα 
τεύχη της διακήρυξης πρέπει να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
promithies@oaee.gr 
 
Στο κείμενο του email πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά :  
 
- Επωνυμία του φορέα της ταχυδρομικής υπηρεσίας 
- Διεύθυνση 
- Επώνυμο, Όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας αιτούντος 
- Ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα τεύχη της διακήρυξης (προσοχή : πρέπει 
να είναι διεύθυνση υπηρεσιακού email του φορέα της ταχυδρομικής υπηρεσίας). 
 
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή (ΟΑΕΕ) να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 
τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο 
πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος.  
 

 

http://www.oae.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
mailto:promithies@oaee.gr
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Α.1.7 Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 
μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Το 
Τμήμα Προμηθειών θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον OAEE Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Στέγασης, Αξιοποιησης Περιουσίας & 
Επενδύσεων. Κανένας Υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: promithies@oaee.gr  χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να 
απαλλάσσει τους Υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα και 
γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το 
Τμήμα Προμηθειών δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Ε. 
 

mailto:promithies@oaee.gr
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Α.2.  Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής  

Α.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Με δεδομένο ότι η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Ο.Α.Ε.Ε. καλύπτει τις ανάγκες 
επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων με διασπορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 
αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες 
αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007)  που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον 
επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία  τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν κατά τον χρόνο 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την Ελληνική Επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής 
καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4053/2012) και επίσης:      

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

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

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδρομικό 
έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) χωρίς καμία 
εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 

(δ) διαθέτουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
Προσφορά. Ειδικότερα στην περίπτωση των Ενώσεων  εάν για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω  
ανωτέρας βίας, κάποιο μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
Ένωσης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή.   

Επισημαίνεται  ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή 
στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΟΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Η προσφορά που υποβάλλει η ένωση εταιρειών υπογράφεται υποχρεωτικώς είτε από όλα 
τα μέλη τα οποία την αποτελούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. 

 Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και το ειδικό 
μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. 

 

 Όλα τα μέλη της ένωσης οφείλουν να διαθέτουν για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες 
ειδική άδεια  από την ΕΕΤΤ (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4053/2012) καθώς και εγκεκριμένη πολιτική διασφάλισης του απορρήτου 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Α.Δ.Α.Ε. 
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 Σε περίπτωση που -εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- μέλος  της 
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 
οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που 
διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος 
από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι 
υπηρεσίες. 

 Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται  
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο. Σε 
περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου αξιολογείται 
αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. 

 
 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες 
από μία προσφορές. 
 

 
 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 
«Προϋποθέσεις Επάρκειας». 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 
6 και 8α του Π.Δ. 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δε δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της νομοθεσίας 
τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης.  
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Α2.2  Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς 

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη 
σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις 
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και στην παρούσα  διακήρυξη. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
την Προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 
 
  

Ι . ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
                                                       
1.  Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.  που να περιέχει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα: 
- στο άρθρο 6 παρ.1 περ α΄και άρθρο 25 παρ.4 του ΠΔ 118/07 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου 
- στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συμμετοχής της παρούσας  
- στο Παράρτημα Ε (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) 
 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής  στην οποία: 
i.   Θα αναγράφονται τα στοιχεία του  διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 
του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του  ΠΔ 118/07 δηλαδή: 
 α)   
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-1998 σελ. 1)),  
- δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της από 
26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ. 2) ,  
- απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995, σελ.48),  
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 Της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία  2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  EE L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) η οποία  
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),  
β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας 
,της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής  στην οποία  αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που 
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες: 
-  δεν τελούν σε  πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση   σύμφωνα με την περ. (2) του 
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή σε ανάλογη κατάσταση.  
- δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείρηση η σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείρηση. 
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση), αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, αναφέροντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α’ της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07  
4. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους (άρθρο 6 παρ.1 περ.γ’ του Π.Δ. 118/07). 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται 
η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με 
την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 6 παρ.2 & 3 του Π.Δ. 118/07). 
6. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση  γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται:  
1. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 
2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 
3. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή 
ως προς το περιεχόμενό τους.   
4. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
5. Ότι δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
6. Ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας όπως εξειδικεύονατι στην παρ. Α.2.3 της παρούσας. 
8.Πιστοποιητικό εξασφάλισης ποιότητας όπως ορίζεται στην παράγραφο Α.2.3.Β της 
παρούσης. 
9. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία 
θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο 
της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν 
όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.   
10. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία: 
- θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο καθώς και διατηρεί συνεργασία με 
αντίστοιχες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες/ εταιρείες των χωρών του εξωτερικού της παραγράφου 
Α.2.3.Α.1. 
- θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
12. Προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης γνώσης και εμπειρίας καθώς και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των παραγράφων Α.2.3.Γ & Δ της παρούσας. 
 

 

ΙΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

1.  Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.  που να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα: 
- στο άρθρο 6 παρ.1 περ α΄και άρθρο 25 παρ.4 του ΠΔ 118/07 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου 
- στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συμμετοχής της παρούσας  
- στο Παράρτημα Ε (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) 
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 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής  στην οποία: 
i.   Θα αναγράφονται τα στοιχεία του  διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση: δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 
του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του  ΠΔ 118/07 δηλαδή: 
 α)   
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-1998 σελ. 1)),  
- δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της από 
26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ. 2) ,  
- απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995, σελ.48),  
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 Της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία  2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  EE L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) η οποία  
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),  
β) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής  στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που 
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες: 
-  δεν τελούν σε  πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση   σύμφωνα με την περ. (2) του 
εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή σε ανάλογη κατάσταση.  
- δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείρηση η σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείρηση. 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση) αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
- είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητήριου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, αναφέροντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (3) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ΠΔ 118/07.  
4. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους (άρθρο 6 παρ.1 περ.γ’ του Π.Δ. 118/07). 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται 
η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με 
την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 6 παρ.2 & 3 του Π.Δ. 118/07). 
6. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση  γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται:  
1. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 
2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 
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3. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή 
ως προς το περιεχόμενό τους.   
4. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
5. Ότι δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
6. Ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας όπως εξειδικεύονται στην παρ. Α.2.3 της παρούσας. 
8. Πιστοποιητικό εξασφάλισης ποιότητας όπως ορίζεται στην παράγραφο Α.2.3.Β της 
παρούσης 
9. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία 
θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο 
της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν 
όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.   
10. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία: 
- θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο καθώς και διατηρεί συνεργασία με 
αντίστοιχες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες/ εταιρείες των χωρών του εξωτερικού της παραγράφου 
Α.2.3.Α.1. 
- θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
12. Προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης γνώσης και εμπειρίας καθώς και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των παραγράφων Α.2.3.Γ & Δ της παρούσας. 
 

 

ΙΙΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 
1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες. 
 Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται: 
- από τους Διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε.  
- από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.  
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
 
α. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπροσθέτως: 
 i. Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο (μαζί με τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του [για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]). Επιπλέον, επί 
Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην Νομαρχία (Μητρώο Α.Ε.) του Καταστατικού 
της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου,  μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία 
έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις.  
ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα Διοίκησης 
αυτού. 
 
β. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: 
i) Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, 
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς την ίδρυση και τις μεταβολές 
αυτού. Επιπλέον,  για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό 
όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων 
κανόνων δημοσιότητας. 
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ii) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την 
οποία να προκύπτουν  τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
Διοίκησης αυτού. 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
 
3.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι η επιχείρηση 
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης υπό ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) κατά το άρθρο 6 παρ.2, εδ. γ, περ. 2 του ΠΔ 
118/07. 
  
 

 
IV.   ΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 
      Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,  Διευκρινίζεται ότι : 
Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο του ΔΣ 
του συνεταιρισμού. 
– Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

 

 

V. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόμενο  που συμμετέχει 

στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να 
περιλαμβάνει τον όρο  ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή 
της Κοινοπραξίας. 

2. Δήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός 
από τους συμμετέχοντες, η έκταση και το είδος της συμμετοχής του καθενός εξ’ αυτών επί του 
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του Υπουργείου 
Οικονομικών και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
 
 

 



ΑΔΑΜ: 13PROC001261902                                                                                             ΑΔΑ: ΒΕΝ84691Ω3-2ΧΗ 

 

20 

 

 

Όλες οι Εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε αυτοτελώς, είτε σε Σύμπραξη ή Ένωση ή 
Κοινοπραξία ή σε οποιαδήποτε μορφή οντότητας απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον  επί 
ποινή απορρίψεως  : 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να δηλώνουν, ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει 
στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. 
 
2. Οι Ελληνικές Α.Ε. και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του Π.Δ.82/96(ΦΕΚ 66Α/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ 10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις να καθορίζονται οι εν λόγω 
διατάξεις. 
Συγκεκριμένα οφείλουν να προσκομίσουν:  
 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
β) Αναλυτική κατάσταση, με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με 
ειδική αναφορά κατά κατηγορία, των τυχόν μετοχών που στερούνται των δικαιωμάτων  
παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, με ημερομηνία 
το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
 
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το 
δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή των δικαιολογητικών. 
γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
 
Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η' 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
α) Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της 
επιχείρησης, νομίμως επικυρωμένη. 
β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης. 
γ) Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση 
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που η επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην επιχείρηση. 
δ) Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση 
οι μέτοχοί της. 
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 
Ο.Ο.Σ.Α. 
α) Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 
 
Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία 
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης 
εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία 
ισχύουν  τα ανωτέρω. 

 
 Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
Επισημάνσεις: 
Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, των Ενώσεων και Κοινοπραξιών απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι να διαθέτουν όλα τα μέλη τους την ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4053/2012) καθώς και να διαθέτουν εγκεκριμένη από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών συμμετοχής η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισμού του συμμετέχοντα από 
τον διαγωνισμό. 
 
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, 
όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε 
ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που 
γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 
 

Η ημερομηνία υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων καθώς και η ημερομηνία θεώρησης 
του γνησίου της υπογραφής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη, θα φέρει αυστηρώς την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ (Ακαδημίας 22, 106 71 
Αθήνα). Στην περίπτωση που οι προσφορές  υποβληθούν ταχυδρομικώς (με συστημένη 
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) θα φέρουν ως ημερομηνία κατάθεσης, την 
ημερομηνία επίδοσης του φακέλου προσφοράς στο ταχυδρομείο ή την υπηρεσία 
ταχυμεταφορών. 

 
Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να διαπιστώνει την εγκυρότητα των 

κατατεθειμένων στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών. 
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Επίσης, η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να ελέγχει αν συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό εξωχώριες Εταιρείες σύμφωνα με την αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ 
16.11.2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση και ότι δεν εκδίδεται το εν λόγω 
πιστοποιητικό.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του 
Υποψήφιου Αναδόχου.  

 Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως 
υποβληθέντων στοιχείων δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε 
διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιων της 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, 
δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το ανωτέρω έγγραφο, η Προσφορά 
θα απορρίπτεται. 
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Α.2.3.  Προϋποθέσεις επάρκειας  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία υποδομή, προσωπικό, μέσα και 
εξοπλισμό  προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπό 
ανάθεση έργο ενώ θα πρέπει να υποβάλλει με ποινή αποκλεισμού και τις σχετικές Υπεύθυνες 
δηλώσεις και δικαιολογητικά των κατωτέρω παραγράφων Γ.& Δ., τα οποία θα υποβληθούν 
μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Α .Υποδομή και ικανότητα του Υποψηφίου Αναδόχου 
 
1. Δίκτυο : 

Για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΕ για ταχυδρομικές υπηρεσίες, θα πρέπει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να διαθέτει ικανό αριθμό καταστημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και συγκεκριμένα θα 
πρέπει να διαθέτει: 
α) ένα (1) τουλάχιστον κατάστημα στο 95% των Καλλικρατικών δήμων της χώρας, 
β) δύο (2) τουλάχιστον κέντρα διαλογής ανά την ελληνική επικράτεια. 
         
Επιπλέον, για τη διανομή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων σε χώρες του Εξωτερικού, θα 
πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να διατηρεί συνεργασία με αντίστοιχες ξένες Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες / Εταιρίες, τουλάχιστον με τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Β7 της 
παρούσας.  

 
2. Προσωπικό : 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει το 
απαραίτητο προσωπικό στις κεντρικές υπηρεσίες και το δίκτυο των καταστημάτων του για την 
παροχή των υπηρεσιών, το οποίο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.500 άτομα, και να είναι 
ικανό να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της Σύμβασης.  
 

3. Μεταφορικά μέσα για την υλοποίηση του έργου 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα τα αναγκαία μεταφορικά μέσα διανομής 
ταχυδρομικών αποστολών που διαθέτει ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που 
ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, καθώς και σύστημα μεταφορικών αξόνων καθημερινής διακίνησης ταχυδρομικών 
αποστολών προς όλα τα καταστήματα του αναδόχου. 
 

4. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι διαθέτει τον αναγκαίο μηχανολογικό 
και λοιπό εξοπλισμό ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητούνται στην παρούσα 
προκήρυξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
 

Β. Τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας 

Λόγω της σπουδαιότητας του έργου και προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ποιοτική 
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ΟΑΕΕ, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 
αναδόχου συγκεκριμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας.  
 
Συγκεκριμένα, υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει ότι διαθέτει: 
Σύστημα μέτρησης ποιότητας βάσει Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες (ή ισοδύναμο) τα οποία παρέχονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις 
συγκεκριμένες μετρήσεις. 
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Αναγνωρίζονται επίσης ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη 
μέλη καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας τα 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ένωση, θα πρέπει κάθε μέλος που  συμμετέχει 
σε αυτήν να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

Γ.Τεκμηρίωση γνώσης και εμπειρίας του Υποψηφίου Αναδόχου 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) 
ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία, σε Έργα αντίστοιχου μεγέθους 
και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Η εμπειρία είναι απαραίτητη λόγω του μεγάλου 
όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, καθώς και της εξαιρετικής σπουδαιότητας των προς 
ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους 
χρόνους και με την προβλεπόμενη ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του  τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
- κατάλογο συναφών έργων που να αφορούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών απλής ή 
συστημένης αλληλογραφίας ή ταχυμεταφοράς εγγράφων που έχει εκτελέσει κατά τα προηγούμενα 
τρία (3) έτη, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
Αποδέκτη της Υπηρεσίας. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο 
Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσονται 
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα. 
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 
 
 

Α/Α 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 (από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

        

        

        

 
Ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Δ. Τεκμηρίωση  χρηματοοικονομικής επάρκειας : 
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) πρέπει να διαθέτει 
τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το 
αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο της ανάθεσης της 
παρούσας προκήρυξης αθροιστικά για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2010-2011-
2012), μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου, χωρίς ΦΠΑ.  
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος θα πρέπει να υποβάλλει: 

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

ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
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Α.2.4 Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, με Φ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα αναγκαία 

στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 4 εδάφιο δ του Π.Δ. 118/07. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι 307.500,00€. 

1. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα  ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, 
και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις 
μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 
σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και 
κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 
εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 

σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄. 

4. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του Υποψήφιου Αναδόχου. 

5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 

τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει  μέχρι την 13/02/2014 και 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού με  την κατάθεση από αυτόν της προβλεπόμενη 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, 

στους δε λοιπούς Υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς Υποψηφίου 

Αναδόχου η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται εφόσον δεν έχει ασκηθεί  ένδικο μέσο ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη  η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. 

 
Α.2.5 Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης   

    
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07,  οι προσφέροντες 
στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , οφείλουν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς , με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998(Α΄290) σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
κατωτέρω έγγραφα  ή δικαιολογητικά (του άρθρου 6 παρ.2 ή 3 του Π.Δ. 118/07 κατά περίπτωση ) 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 6 του Π.Δ. 118/07 λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις, οδηγίες:  
      Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν.  
      Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικώς από τον διαγωνιζόμενο. 
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   Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του διαγωνιζόμενου  που έχει τη μορφή ΝΑΙ   
εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται. 
 
Α. Οι Έλληνες πολίτες 
 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
 
 

1. 

  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω   
έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα: 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση , όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  
β) δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 
και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου  
γ) απάτη , κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων . 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες , όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308 /ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
την νομιμοποίηση εσόδων από τις 
παράνομες δραστηριότητες.  
ε) αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
η για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης της απάτης της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας 
της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. Κάθε υποψήφιος ή 
προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία διαγωνισμού , εφόσον έχει 
εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω 
υπό στοιχεία (α) , (β) , (γ) ,(δ) και (ε)  
     
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν της αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

 
2. 

 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί 
σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
καθώς και ότι δεν τελεί σε 
αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείρηση. 
Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 

ΝΑΙ 

 

 
 

3. 

 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και   ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας του συμμετέχοντος θα 
αφορά όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρησή του συμμετέχοντος 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) 
και όχι μόνον τους ασφαλισμένους του 
Ι.Κ.Α. 
 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
4. 

  
Πιστοποιητικό του Οικείου 
Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό  και το ειδικό επάγγελμά  τους, 
κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
Σε περίπτωση  εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2,3,4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Β. Οι  Αλλοδαποί Πολίτες 

 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 

  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους,   έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω   
έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περ.1 εδάφιο α §2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ.118/07, όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω (Έλληνες 
πολίτες).  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν της αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής Αρχής, της χώρας 
εγκατάστασής του από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί 
υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία καθώς και ότι 
δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση 
ή διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείρηση. Τα πιστοποιητικά αυτά 
πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ΝΑΙ 

 

 
3. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της 
χώρας εγκατάστασης τους από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και   ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας του συμμετέχοντος θα 
αφορά όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
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επιχείρησή του συμμετέχοντος 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) 
και όχι μόνον τους ασφαλισμένους με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

 
 

4. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου, ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επιδόσεως της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 
Γ.   Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
  

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
1. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων για Έλληνες Πολίτες και 
αλλοδαπούς αντίστοιχα.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν της αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

Η  υποχρέωση αυτή αφορά  στους 
διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. 
καθώς και τον Πρόεδρο και το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. και 
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου, τους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 
 

 
ΝΑΙ 

 
 
 
 

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση  ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά 

 
ΝΑΙ 
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νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

 
3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής 
ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου , πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης , από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν.2190/1920  όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
Δ. Συνεταιρισμοί 

 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  
   1. 

  Τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, που αφορούν  τα 
Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή 
αλλοδαπά 
 Διευκρίνιση: Το Απόσπασμα 
Ποινικού Μητρώου  αφορά στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
ΝΑΙ 

 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

ΝΑΙ 
 

 

Ε.   Οι Ενώσεις εταιρειών  που υποβάλουν κοινή  προσφορά.    

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  
   1. 

  Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει 
να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός)  για 
κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
Ένωση ξεχωριστά. 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
   
  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, τότε αυτά 
δύνανται να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. 
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Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση αυτή δύναται να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή 
Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι  συντρέχουν ή δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις.  
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον 
αποκλεισμό του Αναδόχου από το διαγωνισμό.  
 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 

Α.3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

Α.3.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού 16/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Ε. στην Δ/νση 

Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα,  Υπηρεσία Πρωτοκόλλου-Ισόγειο. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΕΕ επί της οδού Ακαδημίας 22 στην 

Αθήνα (Ημιώροφο) στις 17/07/2013 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας που θα συγκροτηθεί  

ειδικά για το σκοπό αυτό. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Δε λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη Υπηρεσία έγκαιρα. 

Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

Α.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δυο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες 

και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να 

αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δε μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα 

αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια που συνοδεύουν την Προσφορά, μπορούν να 

υποβάλλονται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. 

Σημειώνεται ότι η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.  

Το ένα αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων 
μεταξύ του πρωτοτύπου και του αντιγράφου θα λαμβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του 
πρωτοτύπου. 

 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 
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 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία ως εξής: 

 

 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά  

     Ο κυρίως φάκελος που θα υποβάλει κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τις 

δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του 

Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους  Α.2.2 Α.2.3 και Α.2.4. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει 
τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από 
την παρούσα διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 
περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά 
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει σε κάθε σελίδα τη 
μονογραφή του Υποψηφίου ή του εκπρόσωπού του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της 
Προσφοράς. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η προσφορά πρέπει να υπογράφεται 
από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό αντιγράφων  
όπως αναφέρονται παρακάτω: 

Δικαιολογητικά 
συμμετοχής 

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, 
καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική 
μορφή (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).  

Οικονομική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, 
καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική 
μορφή 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού.  
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Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης 
ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε 
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο 
της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής διενέργειας. 

 

Α.3.2.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα υποβάλει κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος 
περιλαμβάνουν τις δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό,  
όπως αυτά προσδιορίζονται στην  παράγραφο Α.2.2 Α.2.3. και Α.2.4. 

 

Α.3.2.2  Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ  
ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει: 

1.  τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Προσφορά του και απαντάνε στο σύνολο των 
απαιτήσεων που τίθενται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας Διακήρυξης με την ίδια σειρά 
και αρίθμηση όπως στο Παράρτημα Β’.  

2. Τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές . 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την πληρότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων από 
τον υποψήφιο ταχυδρομικών υπηρεσιών του παρόντος έργου 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους Υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 
αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα 
αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε 
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κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών 
μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου. 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και 
στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του και απαντά 
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 
Α.3.2.3.  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα  Γ’, Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς)  

Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε ηλεκτρονικό 
μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή της 
οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί σε ηλεκτρονικό μέσο, με τα αντίτυπα της οικονομικής 
προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει 
κάθε μέλος της ένωσης και το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ 
τους κατά την υλοποίηση του έργου. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Α.3.3.    Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για έξι  (6) μήνες προσμετρούμενους 
από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 13-01-2013. Προσφορές 
που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς των Προσφορών  μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτερο  όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 
ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να 
απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις 
εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους 
Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, 
αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου  ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά  ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους  ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου  



ΑΔΑΜ: 13PROC001261902                                                                                             ΑΔΑ: ΒΕΝ84691Ω3-2ΧΗ 

 

35 

 

παράταση της προσφοράς τους , είτε όχι. Η διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή 
συνεχίζεται με όσους από τους Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

 

Α.3.4.   Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

Α.3.5.   Τιμές  προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ με 
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κ.λ.π.) εκτός 
από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του Έργου. 

Η αμοιβή για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις 3,172%, (δηλαδή 
3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επ’ αυτού 2% χαρτόσημο και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου καθώς και 
0,10% υπέρ της Ε.Α.Δ.Σ.) οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς, πριν 
συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και  βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των 
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 
151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο 
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α, εφόσον αυτές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο 
υπηρεσίας, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Σε περίπτωση λογιστικής 
ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Αν 
όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει 
σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι  
γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από την 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας, σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 52 (ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές) και σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού θα ζητεί γραπτώς τις διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν 
κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 

- Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών. 

- Την πρωτοτυπία της παροχής που προτείνει ο προσφέρων. 

- Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν. 

- Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον παρέχοντα. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα  Γ’). 

 

Α.4. Διενέργεια διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Α.4.1.  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης Προσφορών 

Α.4.1.1.   Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 
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Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

Η Επιτροπή διενέργειας προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης 
των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συμμετοχής  καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 
Επιτροπή διενέργειας όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο εκτός 
από τα prospectus. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 
αλλά μονογράφεται από την επιτροπή διενέργειας και τους παριστάμενους 
εκπροσώπους των συμμετεχουσών Εταιρειών. 

 Η Επιτροπή διενέργειας ενημερώνει εγγράφως, με σημείωμα που θα σταλεί με 
τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), τους Υποψήφιους Αναδόχους για τη διαδικασία, τον τρόπο και 
το χρόνο σχετικά με την πρόσβαση που μπορούν να έχουν στις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί στο διαγωνισμό. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
ελάχιστων προϋποθέσεων επάρκειας καθώς και της  τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν 
απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Το πρακτικό αυτό, μαζί με τις απορριφθείσες Προσφορές 
αποστέλλεται στην Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  
Προμηθειών προκειμένου με εισήγησή του στο ΔΣ ΟΑΕΕ να εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στη 
Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  Προμηθειών το φάκελο 
του διαγωνισμού καθώς και τα πρακτικά τεχνικής αξιολόγησης (εκτός των οικονομικών 
προσφορών). 

 Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ελέγχου 
δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί με τηλεομοιοτυπία 
(TELEFAX) ή τηλεγράφημα κ.λ.π., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των Προσφορών. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στις 
εταιρείες από την Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή  διενέργειας προβαίνει στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση. 

Μετά την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση η Επιτροπή καταχωρεί τις Προσφορές σε συγκριτικό 
Πίνακα, τον οποίο θα υποβάλει, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισμού στη Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  Προμηθειών.  

 

Α.4.1.2.  Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών – Κατάταξη 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 
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Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των 
Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών 
και  την  πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών προβαίνει στην οριστική κατάταξη των 
Προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά 
επικρατέστερου Υποψηφίου ο οποίος έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών, τα οποία παραδίδει Δ/νση 
Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  Προμηθειών. 

 Το πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του 
διαγωνισμού (οικον. προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λ.π.) θα κατατεθούν Δ/νση 
Προμηθειών, Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  Προμηθειών προκειμένου με 
εισήγησή του στο ΔΣ ΟΑΕΕ να εκδοθεί σχετική απόφαση για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης κατακύρωσης. 

 
 

Α.4.1.3.  Διαδικασία κατακύρωσης 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος του οποίου η 
προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην παράγραφο Α.2.5 της 
παρούσης Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση και ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω 
πισστοποιητικά.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον σφραγισμένο φάκελο του 
Υποψήφιου Αναδόχου.  

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθεί ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί με τηλεομοιοτυπία 
(TELEFAX) ή τηλεγράφημα κ.λ.π., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα  
στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού 
πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην Δ/νση Προμηθειών/Τμημα Προμηθειών, προκειμένου με 
εισήγησή του Τμ. Προμηθειών στο ΔΣ ΟΑΕΕ να εκδοθεί σχετική απόφαση. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή διενέργειας 
ενημερώνει σχετικά εγγράφως την Δ/νση Προμηθειών/Τμημα Προμηθειών και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα 
κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων του Π.Δ. 
118/2007. 
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Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει σύμφωνα με τους  όρους και τις 
προϋποθέσεις  των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν 
προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ 118/07. 

 

 

 

Α.4.2.  Απόρριψη Προσφορών 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο 
σύνολό τους ως απαράδεκτες.  

Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 

(1) Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
Προσφορών. 

(2) Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης 
στην αλλοδαπή. 

(3) Έλλειψη μετάφρασης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε 
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 

(4) Έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην 
αλλοδαπή, για τις περιπτώσεις δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. Α.2.2.  και 
Α.4.1.3. 

(5) Μη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διακήρυξη (βλ. Α.2.2, Α.2.3. 
Α.2.4. Α.2.5. και Α.4.1.3.), καθώς επίσης και μη παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ημερών που προβλέπονται από την ημερομηνία 
του σχετικού εγγράφου αιτήματος της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

(6) Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
(7) Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 

ορισμένου χρονικού διαστήματος (βλ. παρ. Α.3.3.) αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 
(8) Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και αντιφατική. 
(9) Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από τη Διακήρυξη. 
(10) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 
(11) Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
(12) Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
(13) Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη 
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 

Α.4.3.   Δικαστική προστασία -  Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3886/2010 
(ΦΕΚ 173/Α’/2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 
51/Α’/2012) και την από 5-12-2012 (ΦΕΚ 237/Α’/2012) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  
προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της 
υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 
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Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι η άσκηση  προδικαστικής 
προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε 
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, 
τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

Παράλληλα όπου κατά τον νόμο εξακολουθεί να διατηρείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης 
κατά άρθρο 15 του Π.Δ.118/07, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής της σχετικής 
ένστασης. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό. 
 

Α.4.4. Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού  

Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού 
(οικον. προσφορές, δικαιολογητικά,  επιστολές κ.λ.π.) θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών, 
Στέγασης & Αξιοποίησης Περιουσίας – Τμήμα  Προμηθειών προκειμένου με εισήγησή του στο ΔΣ 
ΟΑΕΕ να εκδοθεί σχετική απόφαση κατακύρωσης. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού αυτού υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3060/2002, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον ο έλεγχος 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός, θα ακολουθήσει η υπογραφή της 
Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή Προσφορά, καθένας 
από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.  Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το σύνολο ή για μέρος του υπό ανάθεση 
Έργου. 

Α.4.5.  Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού 

Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως: 

 

i. αν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο Έργο. 

ii. αν  συντρέχουν λόγοι Δημοσίου συμφέροντος. 

iii. Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας. 

iv. Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον ΟΑΕΕ. 

v. Αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

συνδιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 
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Α.5.  Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί όροι Σύμβασης 

Α.5.1.   Κατάρτιση σύμβασης - Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της  Σύμβασης 
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 

Α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10 % της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ 
της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. 
Θα διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τους όρους που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Η της παρούσας, δύναται δε να τροποποιηθεί αν κρίνεται 
απαραίτητο από τον ΟΑΕΕ ή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά άρθρο 24 παρ.4 του 
ΠΔ118/07. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης και σε άλλη 
γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού 
κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, 
το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς 
των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, 
το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του 
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε 
περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 
Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και τον ΕΟΧ και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. 
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Α.5.2.  Τιμολόγηση -Τρόπος Πληρωμής  

Η τιμολόγηση των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων του Ο.Α.Ε.Ε. θα γίνεται ανά 
μήνα, συγκεντρωτικά, κατά μέγεθος, κλίμακα βάρους και είδος διαχείρισης, ξεχωριστά για το  
Εσωτερικό και το Εξωτερικό και θα συνοδεύονται από αναλυτικές καταστάσεις διακίνησης 
εγγράφων του ΟΑΕΕ ανά Υπηρεσία Πανελλαδικώς. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του 
δικαιούχου, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές 
παραλαβής/κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ που θα συσταθούν για αυτό τον σκοπό (αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με Ομαδικές 
Αποστολές καθώς και κατά τόπους Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά) και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των 
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Ο.Α.Ε.Ε. των οικονομικών ετών 2013 - 2014  με Κ.Α.Ε.  0831.  

Λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής θα περιγράφονται στη Σύμβαση που θα ακολουθήσει την 
κατακύρωση του έργου.   

Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου, προ ΦΠΑ, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται σε 
3,172% (δηλαδή 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επ’ αυτού 2% χαρτόσημο και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου 
καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Δ.Σ.) οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή 
αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 
(ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες. 
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες και ο παραπάνω φόρος εισοδήματος. 

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για 
τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. 

Πέραν της Συμβατικής Τιμής του Έργου ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του Ο.Α.Ε.Ε. 
για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, 
νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που 
θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε. 

 

Α.5.3.  Χρόνος & Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι ετήσια και θα ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και οι 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

Α.5.4.  Όροι εκτέλεσης Έργου 

Α.5.4.1.  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
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Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 
προσωπικού του. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΑΕΕ δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 
Πενταμελούς Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΟΑΕΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΟΑΕΕ 
εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
στον ΟΑΕΕ ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο 
Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί 
ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται 
από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
νόμου το προσωπικό του. 

Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
Έργου.  

Ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκομίζει ανά 
εξάμηνο αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο 
ότι λαμβάνει μέτρα για τη μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει  στον ΟΑΕΕ το πιστοποιητικό 
μέτρησης της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για 
τις συγκεκριμένες μετρήσεις ή άλλο ισοδύναμο μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός 
της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι 
η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις 
υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση ή επ΄ευκαιρία εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή  για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

 

Α.5.4.2.  Υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Ε. 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Ο ΟΑΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου 
ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

Α.5.4.3.  Κοινές Υποχρεώσεις 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 
εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση και 
στα παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του 
εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε 
γραπτό και προφορικό λόγο. 

 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική 
γλώσσα. 

Α.5.4.4.  Ενώσεις 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από 
κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του ΟΑΕΕ για την εκπλήρωση όλων 
των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και 
του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΟΑΕΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του 
Έργου. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. 

 

Α. 5.4.5.  Ποινικές Ρήτρες  - αποζημιώσεις 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ ή 
καθυστέρηση ή πλημελλής παροχή υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται 
αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 
του Ν. 4053/2012 καθώς και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος 
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4053/12. 

Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για 
πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. 

 

Α. 5.4.6.  Εμπιστευτικότητα – Απόρρητο ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και 
προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
εμπιστευτικά.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του OAEE, σύμφωνα και 
με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει 
εγκριθεί από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.  

Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην 
αλληλογραφία του OAEE ατόμων που δεν δικαίωμα πρόσβασης. 

Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του ΟΑΕΕ που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία 
που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν 
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι 
εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 
υποχρεώσεις στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του 
παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο ΟΑΕΕ θα παραδώσει στον 
Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να 
μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του OAEE. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους χώρους που θα 
προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης 
της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει ο ΟΑΕΕ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Αναδόχου, ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές 
ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην 
καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου. 

 

Α. 5.4.7.  Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 
από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Α. 5.4.8.  Καταγγελία Σύμβασης-Πτώχευση 

Η καταγγελία της Σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει: 
(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων ή,  
(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τον ΟΑΕΕ, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση, 
με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την 
πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο 
μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι 
διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 

Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί 
εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς 
τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 
εργασιών του, Ο ΟΑΕΕ δύναται να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του 
προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από 
τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από τον ΟΑΕΕ. 

 

Α. 5.4.9.  Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται 
από τη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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Α. 5.4.10.  Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν 
κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον 
ΟΑΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, 
στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Α.5.4.11 Υποχρεώσεις ασφάλισης  - Ασφάλεια 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, 
υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων για 
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την 
εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή 
παράλειψη αυτού.  

Λόγω ή  επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δε δημιουργείται καμία έννομη 
σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στις 
υπηρεσίες αυτές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το 
προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια της επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΑΕΕ.
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 διακήρυξη 

 

Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, (παραλαβή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για λογαριασμό του ΟΑΕΕ,  για ένα έτος από 
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την 
Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, φυσικά & νομικά 
πρόσωπα, Κεντρικές & Περιφερειακές Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ καθώς και Δημόσιες 
Υπηρεσίες). 

Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών   με 
σκοπό την έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική παραλαβή,  διαλογή,  μεταφορά, διανομή/παράδοση 
ταχυδρομικών αντικειμένων στους τελικούς αποδέκτες σε όλη την επικράτεια της χώρας  και στο 
εξωτερικό. 

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
όρους, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου 
της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της δεοντολογίας που 
απαιτείται κατά τη διαχείριση και παροχή των προς ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και 
της απαίτησης, οι υπηρεσίες να υλοποιούνται στους προβλεπόμενους χρόνους με τη δέουσα  
ποιότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει 
να καλύπτει  με τεκμηριωμένο τρόπο όλους τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι είναι απαράβατοι. 
 
Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ΟΑΕΕ καθορίζονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.  
 

 

Β.2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

 

1. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται  στα καταστήματα του Αναδόχου ανά 
την Ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δε λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε 
απόσταση  πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μεριμνήσει με προσωπικό και μεταφορικά μέσα του για την καθημερινή 
παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων τους στο πλαίσιο του παρόντος έργου, 
χωρίς επιπλέον κόστος. Στην περίπτωση  δυσπρόσιτων  και νησιωτικών περιοχών η ως άνω 
υποχρέωση πρέπει να εκτελείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.  
 

2. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την αναθέτουσα αρχή 
(ΟΑΕΕ). 
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Β.3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια και στο 
Εξωτερικό, στη διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι  
υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, δύναται, εφόσον επιθυμούν, να παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα 
από τα Καταστήματα του Αναδόχου, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος τους προς τον 
Ανάδοχο.  
 
2.  Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη 
υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεση τους,  από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ  και συγκεκριμένα:  
 
ι) για το Εσωτερικό,  η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες θα γίνεται 
σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επομένη εργάσιμη ημέρα ή μετά από τρείς  
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης), και με την προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση 
ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Στην 
περίπτωση  δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται από τρείς έως πέντε 
εργάσιμες ημέρες. 
 
ιι) για το Εξωτερικό, η παράδοση  των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται την επομένη 
εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις των  αεροδρομίων της Ελληνικής επικράτειας από τον 
Ανάδοχο, για την εν συνεχεία διακίνησή τους στους παραλήπτες του Εξωτερικού, με την 
προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί στα καταστήματα του 
αναδόχου μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας  κατάθεσης.  

 

 

Β.4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν. 
 
1.  Η αλληλογραφία του ΟΑΕΕ θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης μορφής, ώστε 

να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην υπάρχει κίνδυνος να 
υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και να παρέχεται η 
ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους 
παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το προσωπικό του ΟΑΕΕ. 

 
Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα  περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 
- Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή πλήρης τίτλος Υπηρεσίας καθώς και σφραγίδα της 
Υπηρεσίας ΟΑΕΕ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος 
προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω 
αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της 
μεγαλύτερης διάστασης. 
- Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, 
αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων 
αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της 
επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. 
Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, θα τίθεται και η επίσημη σφραγίδα της 
αποστέλλουσας  Υπηρεσίας ΟΑΕΕ , η οποία στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων δύναται 
να είναι προεκτυπωμένη στους φακέλους καθώς και το τύπωμα της επιλεγόμενης υπηρεσίας 
σύμφωνα με την οποία γίνεται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων. 
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2. Τα όρια βάρους εκάστου ταχυδρομικού αντικειμένου του ΟΑΕΕ περιγράφονται αναλυτικά στον 
πίνακα, βαρών, τύπου διαχείρισης της παραγράφου Β.8 (Προδιαγραφές Ταχυδρομικών 
Αντικειμένων) του παρόντος Παραρτήματος.  
 

3.  Τα ταχυδρομικά αντικείμενα του ΟΑΕΕ θα διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της 
χώρας με οποιαδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέξουν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, όπως  
περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες, βαρών και τύπου διαχείρισης  της παραγράφου Β. 8 
(Προδιαγραφές Ταχυδρομικών Αντικειμένων).  

Η  παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται 
επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, ή συστημένη με απόδειξη παραλαβής) θα 
πραγματοποιείται στη διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του με 
επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των στοιχείων της ταυτότητάς 
του, στο έγγραφο παραλαβής. 
 Στην περίπτωση της απλής επίδοσης η  παράδοση των αντικειμένων του επιστολικού 
ταχυδρομείου θα πραγματοποιείται με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του 
στη διεύθυνση του παραλήπτη. 
Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να την επιστρέφει στην υπηρεσία που την απέστειλε συμπληρώνοντας ένδειξη επί 
του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ’ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, 
άγνωστος παραλήπτης κλπ). 
Διευκρινίζεται ότι τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ταχυδρομικά αντικείμενα θα επιστρέφονται στον 
παραλήπτη (Κεντρικές, περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΑΕΕ) ΑΤΕΛΩΣ.  
 

 
4. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ για το εσωτερικό θα γίνεται βάσει 
σχετικών  καταστάσεων, ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ με ειδική 
διαχείριση (συστημένη) για το εσωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον σχετική ειδική 
κατάσταση,  στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός 
συστημένου (Barcode).  
Για την κατάθεση αλληλογραφίας του ΟΑΕΕ για το εξωτερικό θα γίνεται βάσει σχετικών  
καταστάσεων, ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ με ειδική διαχείριση  
(συστημένη) για το εξωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον ειδική κατάσταση  στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (Barcode).  
 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ με  ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή 
με σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΕ.  
Τα αντικείμενα Ειδικών Διαχειρίσεων θα κατατίθενται  με επικολλημένους ή εκτυπωμένους τους 
αριθμούς σύστασης (Barcode) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά αύξουσα αρίθμηση.  
Η εν λόγω κατάσταση προσυπογραμμένη και από τα δύο μέρη θα υπέχει θέση απόδειξης 
κατάθεσης. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο.  
Τα αντικείμενα κατά την κατάθεσή τους στα καταστήματα του Αναδόχου, θα παραδίδονται 
δεσμοποιημένα, ανά διαχείριση (Απλά, Συστημένα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μέγεθος και ίδιο 
βάρος.  
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Β.5  Ταχυδρομικά αντικείμενα Εσωτερικού  

 

α. Επιστολική αλληλογραφία  

 

 Επιστολές Μικρού 
Μεγέθους (DL,C5,C6) 

Επιστολές Μεγάλου 
Μεγέθους (Flats C4) 

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες Επιστολές 

Μήκος Φακέλων 
Από 140mm έως 

245mm 

Από 140mm έως 

380mm 

Όλες οι επιστολές που  

δεν καλύπτουν τις 

προαναφερόμενες 

προδιαγραφές, μεγέθη, 

διαστάσεις και βάρη. 

Ύψος Φακέλων  
Από 90mm έως 

165mm 

Από 90mm έως 

245mm 

Αναλογία Μήκους/ 

Ύψος 
> 1,4 > 1,4 

Πάχος Φακέλων 

(μη συμπιεσμένοι) 

Από 0,15mm έως 

5,0mm  

Από 1,0 mm έως 

20mm  

Βάρος Φακέλων Από 2,2 gr έως 50 gr Από 20 gr έως 500 gr 

Ακαμψία Φακέλων < 2 n / mm > 5 n / mm 

 

 

 Μέγιστες Διαστάσεις Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου Εσωτερικού Επίπεδης 

Επιφάνειας: 

Το άθροισμα (μήκος + πλάτος + πάχος) = 900 mm  χωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 

600 mm 

 

 Διαστάσεις αντικειμένων κυλινδρικής μορφής εσωτερικού (εντάσσονται υποχρεωτικά 

στην κατηγορία μεγέθους των ακανόνιστων) 

Ελάχιστες διαστάσεις :  

Το άθροισμα του μήκους και του διπλασίου της διαμέτρου να μην είναι μικρότερο των 170 

mm, καθώς και η μεγαλύτερη διάσταση να μην είναι μικρότερη των 100 mm (ανοχή 2 mm). 

Μέγιστες διαστάσεις:  

Το άθροισμα του μήκους και του διπλασίου της διαμέτρου να μην υπερβαίνει τα 1040 mm, καθώς 

και η μεγαλύτερη διάσταση να μην υπερβαίνει τα 600 mm (ανοχή 2 mm). 

 

β. Σάκοι  Μ (για την αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ) 
Είναι οι Σάκοι που περιέχουν έντυπο υλικό για τον ίδιο παραλήπτη στην ίδια διεύθυνση συνολικού 
βάρους μέχρι 20 κιλά. Το βάρος κάθε αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά, ή εφ’ όσον 
δεν μπορεί να τεμαχισθεί, τα 5 κιλά.  
Οι διευθύνσεις αποστολέα & παραλήπτη αναγράφονται σε πινακίδα από ανθεκτικό υλικό στην οποία 
θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη προπληρωμής (σφραγίδα ή γραμματόσημο) και η οποία δε μπορεί να 
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είναι μικρότερη σε διαστάσεις από 90 Χ 140 mm. Η διεύθυνση παραλήπτη θα πρέπει να 
αναγράφεται σε κάθε πακέτο εντύπων που περιέχεται στον Ειδικό Σάκο  τα οποία στέλνονται στον 
ίδιο παραλήπτη και στην ίδια διεύθυνση.  
 

 

Β.6  Ταχυδρομικά αντικείμενα Εξωτερικού  

 

α. Επιστολική Αλληλογραφία 

Οι διαστάσεις και το  βάρος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα για τα αντικείμενα  

Εσωτερικού . 

Τα ανώτερα όρια βάρους διαστάσεων της αλληλογραφίας που αποστέλλεται στο Εξωτερικό 

καθορίζονται  και δύναται να τροποποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της χώρας 

προορισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για κάθε αλλαγή η 

τροποποίηση των ανωτέρω προδιαγραφών. 

   

Β.7  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Β.7.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Α. ΟΜΑΔΑ 

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Αυστρία , Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία , Γερμανία , Δανία , Εσθονία , 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,  

Ολλανδία , Ουγγαρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία, Σλοβακία , Σλοβενία , Σουηδία , Τσεχία, 

Φιλανδία, Κύπρος, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία.  

 

Β. ΟΜΑΔΑ 

Λοιπές Χώρες Ευρώπης και χώρες υπόλοιπου κόσμου 

 

 

 



ΑΔΑΜ: 13PROC001261902                                                                                             ΑΔΑ: ΒΕΝ84691Ω3-2ΧΗ 

 

52 

 

Β.8  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΒΑΡΟΥΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στους παρακάτω πίνακες περιγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες βάρους των διακινούμενων 

ταχυδρομικών αντικειμένων καθώς και οι κατηγορίες διαχείρισης αυτών στο εσωτερικό της 

Ελληνικής επικράτειας και στο Εξωτερικό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ 
ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ  
(σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές μικρού 
μεγέθους 

μέχρι 20 60.000 

21 έως 50 300 

Επιστολές μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 50 400 

51-100 200 

101-200 100 

201-350 50 

351-500 50 

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες επιστολές 

μέχρι 50 50 

51-100 50 

101-200 50 

201-350 50 

351-500 50 

ΣΑΚΟΙ Μ΄ 
 ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

  
  
  
  

μέχρι 7000 10 

7001-10000 10 

10001-15000 5 

15001-20000 5 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 2.100 

  

Συστημένα με απόδειξη παραλαβής 2.400 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ  
(σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές μικρού 
μεγέθους 

μέχρι 20 8.020.000 

21 έως 50 310.000 

Επιστολές μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 50 250 

51-100 200 

101-200 200 

201-350 100 

351-500 100 

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες επιστολές 

μέχρι 50 100 

51-100 20 

101-200 20 

201-350 20 

351-500 20 

ΣΑΚΟΙ Μ΄ 
ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

  
  
  
  

μέχρι 7000 10 

7001-10000 10 

10001-15000 5 

15001-20000 5 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 2.500 

  

Συστημένα με απόδειξη παραλαβής 38.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - (Κατηγορία χωρών 1 / ομάδα Α΄) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές μικρού 
μεγέθους 

μέχρι 20 100 

21 έως 50 50 

51 έως 100 20 

Επιστολές μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 20 50 

21-50 20 

51-100 10 

101-200 10 

201-350 10 

351-500 10 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 50 

  

Συστημένα με απόδειξη παραλαβής 10 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ  

 (κατηγορία χωρών 1/ομάδα Β') 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές μικρού 
μεγέθους 

μέχρι 20 100 

21 έως 50 20 

51 έως 100 10 

Επιστολές μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 20 20 

21-50 10 

51-100 10 

101-200 10 

201-350 10 

351-500 10 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 20 

Συστημένα με απόδειξη παραλαβής 20 
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Β.9  Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά τη 
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση 
του παρόντος έργου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που απορρέουν από τις προδιαγραφές, τους όρους και το νομοθετικό 
πλαίσιο του έργου. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση σχετικά με τα μηχανήματα, τις 
εγκαταστάσεις τον τεχνικό εξοπλισμό και τα κέντρα διαλογής αποστολών που διαθέτει για την 
υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου.  
 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά στην παροχή αξιόπιστων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο 
σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό για κάθε κατηγορία βάρους και διαστάσεων 
ταχυδρομικών αντικειμένων και ανά τύπο διαχείρισης όπως αμφότερα περιγράφονται στην 
παρούσα διακήρυξη.  
 
Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τον υποψήφιο θα αφορά τουλάχιστον τα 
παρακάτω:  
 

 Τα μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας και του απορρήτου κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου  

 Την παρακολούθηση και καταγραφή της ταχύτητας διακίνησης και επίδοσης των 
ταχυδρομικών αντικειμένων 

 Την καταγραφή προβλημάτων, καταγγελιών και παραπόνων ως προς την παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών 

 Την χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανογραφικών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού 
καθώς και συστημάτων παρακολούθησης και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση και παρακολούθηση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών  

 Την ενδεχόμενη χρήση αυτόματου κέντρου διαλογής για την υποστήριξη των εργασιών 
διαλογής  

 Τα ενδεχόμενα μέτρα που εφαρμόζει για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών  

 Τις τυχόν συνέργειες με τρίτους για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 
παραλαβής, μεταφοράς, διαλογής, διακίνησης και επίδοσης όλων των ζητούμενων 
κατηγοριών ταχυδρομικών αντικειμένων και τύπου διαχείρισης. 

 
Επιπλέον ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πληροφορίες για τα κάτωθι : 
 

Α. Αναλυτική περιγραφή του δικτύου (κτιριακές και τυχόν λοιπές υποδομές σημείων 
πρόσβασης /παραλαβής, επεξεργασίας, διαλογής και διανομής / παράδοσης των 
ταχυδρομικών αντικειμένων). Στη δήλωση πρέπει αναλυτικά να αναφέρονται υπό μορφή 
καταλόγου με αναφορά της διεύθυνσης (περιοχή, οδός, αριθμός, Τ.Κ.) τα σημεία πρόσβασης 
στους καλλικρατικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας (σύμφωνα με 1.α).  
Β. Κατάλογο των ταχυδρομικών εταιρειών άλλων χωρών του εξωτερικού με τις οποίες διατηρεί 
συνεργασία. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις χώρες που αναφέρονται 
στο παραρτημα Β7. 

 
Β.10  Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης της εκτέλεσης όλων 
των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, δηλαδή για την παραλαβή, μεταφορά, διαλογή, διακίνηση και επίδοση 
κάθε τύπου ταχυδρομικού αντικειμένου (επιστολική αλληλογραφία) όλων των βαρών και  
διαστάσεων και για κάθε τύπο διαχείρισης σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
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Στην περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να γίνεται μνεία του ταχυδρομικού δικτύου και των σημείων πρόσβασης, της υποδομής, των 
τεχνικών και λοιπών μέσων που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο υποψήφιος καθώς και κάθε άλλου 
στοιχείου που τεκμηριώνει την πληρότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών από τον υποψήφιο.  
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα 
εξής: 

 Καταγραφή και περιγραφή του στόλου των Φορτηγών ή άλλων αυτοκινήτων για την 
παραλαβή και τη διακίνηση της αλληλογραφίας,  

 Καταγραφή και περιγραφή των λοιπών μεταφορικών μέσων (δίκυκλα κλπ) τα οποία 
χρησιμοποιούν οι μεταφορείς και διανομείς της αλληλογραφίας. 

Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 
προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή 
παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, θεωρημένο 
από την εφορία, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη 
εκτέλεση αυτής. 
Ο ανάδοχος οφείλει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να μην μειώσει τον δηλωθέντα 
αριθμό των μεταφορικών μέσων.   
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και αντιμετώπιση των δυσχερειών και των κινδύνων που 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση του έργου και πηγάζουν κατ’ ελάχιστον από: 

 Την ανάγκη για εξυπηρέτηση (παραλαβή και επίδοση) στον προβλεπόμενο χρόνο μεγάλου 
όγκου καθημερινής αλληλογραφίας. 

 Την ανάγκη για ταυτόχρονη μαζική διακίνηση και επίδοση μη συνήθους όγκου 
ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 Την ανάγκη για πληροφόρηση του ΟΑΕΕ ως προς την παραλαβή, διακίνηση και παράδοση 
των ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 Την ανάγκη για παρακολούθηση και καταγραφή της διακίνησης και της επίδοσης των 
ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 Την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παραλήπτες σε δυσπρόσιτες ηπειρωτικές ή 
νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.  

 Την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παραλήπτες σε αγροτικές περιοχές, 
αραιοκατοικημένες περιοχές, ημι-αστικές περιοχές καθώς και σε απομακρυσμένους 
οικισμούς αγροτικών περιοχών. 

 Την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παραλήπτες σε περιοχές ανά την ελληνική 
επικράτεια χωρίς ή με ανεπαρκή οδοαρίθμηση. 

 Τις περιπτώσεις μη επίδοσης, απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων 
ειδικής διαχείρισης. 

 Τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
 
 
Β.11  Οργάνωση του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του έργου 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται: 
 

  να παρουσιάσει αναλυτικά την οργάνωση και το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του 
παρόντος έργου στο οποίο συμμετέχει ο υπεύθυνος έργου, τα λοιπά στελέχη του υποψηφίου 
αναδόχου, οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες και το προσωπικό του υποψηφίου αναδόχου ανά 
την Ελληνική επικράτεια. Τα εν λόγω στελέχη του θα πρέπει να συνεργάζονται και με τα 
αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

  να παρουσιάσει τα στελέχη εκείνα της Ομάδας έργου τα οποία πρόκειται να αναλάβουν τις 
επιμέρους εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου καθώς και την καταγραφή, 
αξιολόγηση και έκδοση των απολογιστικών στοιχείων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών 
υπηρεσιών του παρόντος έργου. 
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  να περιγράψει την κατανομή του προσωπικού του στις επιμέρους εργασίες παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ανά την ελληνική επικράτεια (προσωπικό ανά κατάστημα, διανομείς 
ανά κατάστημα ή περιοχή, κτλ). 

 

  να περιγράψει τα τυχόν μέτρα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού του που εφαρμόζει 
τόσο για την προβλεπόμενη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών όσο και για την αποφυγή 
φαινομένων ελλιπούς εξυπηρέτησης ή πλημμελούς συνεργασίας εκ μέρους του προσωπικού 
του. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των στελεχών του, του προσωπικού του και των 
όποιων συνεργατών για τις ανάγκες του παρόντος έργου και βεβαιώνει ότι άπαντες θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και εξυπηρέτησης κατά τις επαφές τους με τα στελέχη των 
Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση στελέχους ή μέλους του προσωπικού του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
 
Επιπλέον , ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα υποβάλλει κατάσταση που θα αναφέρει : 
το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, ειδικότητες,)  κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

 
Επίσης, απαιτείται να διαθέσει για το εν λόγω έργο πενταμελή Ομάδα Έργου από υπαλλήλους 
του, εκ των οποίων θα ορισθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία σε Διαχείριση Έργων ταχυδρομικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας με Πανεπιστημιακό 
Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο), καθώς και ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με 5ετή 
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων ταχυδρομικών υπηρεσιών μεγάλης 
κλίμακας με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο).  
Η Ομάδα Έργου θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
στον Ο.Α.Ε.Ε., θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για την επίλυση τυχόν 
προβλημάτων και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του Οργανισμού για θέματα που αφορούν στις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα σύνθεσης Ομάδας Έργου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει  βιογραφικά σημειώματα σε τυποποιημένη μορφή 
για τα μέλη της Ομάδας Έργου, στα οποία να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση και η 
εμπειρία τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ζ’. 
 

 
Β.12  Απολογισμός του έργου 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και παρουσίαση του έργου των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρέχει θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο θα συντάσσει και θα παραδίδει τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία και 
αναφορές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 
 

 Μηνιαίες αναφορές προόδου με καταγραφή για κάθε μήνα (παράδοση κάθε μήνα για τον 
προηγούμενο μήνα) για τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α/α Ονοματεπώνυμο  
μέλους της 

 Ομάδας Έργου 

Θέση στην  
Ομάδα Έργου 

Καθήκοντα  
 

1    

2    

3    

4    

5    
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- Το συνολικό αριθμό των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κατηγορία-διάσταση και τύπο 
διαχείρισης (όπως ακριβώς καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές και την οικονομική του 
προσφορά) που παρέδωσε και παρέλαβε από κάθε Υπηρεσία του ΟΑΕΕ. 

- Τις τυχόν αλλαγές στο δίκτυο (καταστήματα) ή στην υποδομή του.  
- Τα τυχόν προβλήματα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα 

από αυτόν. 
- Τις τυχόν περιπτώσεις μη επίδοσης ή απωλειών ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων 

ειδικής διαχείρισης. 
- Τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες ή τους παραλήπτες 

και των ενεργειών στις οποίες αυτός προέβη. 
- Την τυχόν τροποποίηση του Χάρτη Υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τους Καταναλωτές 

(Χ.Υ.Κ). 
 

 Απολογιστικά στοιχεία ως προς την ζητούμενη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών όπου θα 
παρουσιάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (παράδοση ανά εξάμηνο): 

-  Οι Υπηρεσίες με το μεγαλύτερο όγκο (αριθμό) επιστολικής αλληλογραφίας και δεμάτων κατά 
φθίνουσα σειρά 

-  Η κατανομή κατά Υπηρεσία του συνολικού αριθμού ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κατηγορία-
διάσταση και τύπο διαχείρισης (όπως ακριβώς καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές και 
την οικονομική προσφορά) 

 

 Κάθε άλλο στοιχείο ή αναφορά που ο υποψήφιος κρίνει ότι είναι απαραίτητο να παρέχει για την 

καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και αποτίμηση του έργου του.   

 Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος να περιγράφει το είδος των αναφορών του, την τυχόν χρήση 

τυποποιημένων πινάκων και εργαλείων που διευκολύνουν την ηλεκτρονική καταγραφή και 

επεξεργασία των στοιχείων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ.:  ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 διακήρυξη 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους παρακάτω Πίνακες Οικονομικής  

Προσφοράς. 

  

Οι τιμές που θα συμπληρωθούν στους παρακάτω Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

δίνονται σε ΕΥΡΩ (€) και  θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, τρόπο 

αποστολής – διακίνησης, κλπ. 

 

  Οι περιγραφόμενες στους παρακάτω πίνακες ενδεικτικές ετήσιες ποσότητες, έχουν 

υπολογισθεί βάσει της συνολικής διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ του 

έτους 2012, ανά βάρος, μέγεθος και ειδική διαχείριση. Περιγράφουν τον εκτιμώμενο ετήσιο 

όγκο διακινουμένων ταχυδρομικών αντικειμένων και δεν είναι δεσμευτικές για τον ΟΑΕΕ, 

ενώ δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. 

 

Η τελική συνολική προσφερόμενη τιμή (συγκριτικό κόστος προσφοράς) θα προκύψει 

από το άθροισμα των συνόλων των στηλών «Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ» των 

πινάκων 1-4 . Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα ληφθεί υπόψη η 

συνολική τιμή προ ΦΠΑ. 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή για κάποιο είδος διακίνησης που 

αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτή προσφέρεται δωρεάν. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυσσομένων ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. 

 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα  για όλο το χρονικό 

διάστημα που προβλέπεται  από τη διακήρυξη και καλύπτουν το σύνολο του κόστους του υπό 

ανάθεση έργου. Αποκλείεται η αναθεώρηση/αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς ή 

οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του αντιτίμου του έργου που θα εκτελέσει στο 

ΟΑΕΕ βάσει των τιμών της προσφοράς του.   
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ 
 (σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟ- 
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- 

ΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ

ΦΙΑ 

Επιστολές 
μικρού 

μεγέθους 

μέχρι 20 60.000       

21 έως 50 300       

Επιστολές 
μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 50 400       

51-100 200       

101-200 100       

201-350 50       

351-500 50       

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες 
επιστολές 

μέχρι 50 50       

51-100 50       

101-200 50       

201-350 50       

351-500 50       

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΑΚΟΙ Μ΄ 

ΑΠΛΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

  
  
  
  

μέχρι 7000 10       

7001-10000 10       

10001-15000 5       

15001-20000 5       

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
(επιβαρύνονται 

με πάγιο τέλος 

ανά μονάδα) 

Συστημένα 2.100       

        

Συστημένα με απόδειξη 
παραλαβής 2.400       

        

ΣΥΝΟΛA ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1   
………………… 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
…………………. 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ 
 (σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕ- 
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ

ΦΙΑ 

Επιστολές 
μικρού 

μεγέθους 

μέχρι 20 8.020.000       

21 έως 50 310.000       

Επιστολές 
μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 50 250       

51-100 200       

101-200 200       

201-350 100       

351-500 100       

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες 
επιστολές 

μέχρι 50 100       

51-100 20       

101-200 20       

201-350 20       

351-500 20       

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΑΚΟΙ Μ΄ 

ΑΠΛΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

  
  
  
  

μέχρι 7000 10       

7001-10000 10       

10001-
15000 5       

15001-
20000 5       

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
(επιβαρύνονται 

με πάγιο τέλος 

ανά μονάδα) 

Συστημένα 2.500       

        

Συστημένα με απόδειξη 
παραλαβής 38.000       

        

ΣΥΝΟΛA ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 2   
………………. 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  

 (Κατηγορία χωρών 1 / ομάδα Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ 
 (σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕ- 
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές 
μικρού 

μεγέθους 

μέχρι 20 100       

21 έως 50 50       

51 έως 100 20       

Επιστολές 
μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 20 50       

21-50 20       

51-100 10       

101-200 10       

201-350 10       

351-500 10       

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 50       

        

Συστημένα με απόδειξη 
παραλαβής 10     

      

ΣΥΝΟΛA ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 3                                  
……………… 
ΣΥΝΟΛΟ 3 

 …………………
.. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  

 (Κατηγορία χωρών 1 / ομάδα Β) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ 
 (σε γρμ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕ- 
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιστολές 
μικρού 

μεγέθους 

μέχρι 20 100       

21 έως 50 20       

51 έως 100 10       

Επιστολές 
μεγάλου 
μεγέθους 

μέχρι 20 20       

21-50 10       

51-100 10       

101-200 10       

201-350 10       

351-500 10       

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

(επιβαρύνονται με 
πάγιο τέλος ανά 

μονάδα) 

Συστημένα 20       

        

Συστημένα με απόδειξη 
παραλαβής 20     

      

ΣΥΝΟΛA ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 4                                  
…………………. 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 …………………
.. 

 



ΑΔΑΜ: 13PROC001261902                                                                                             ΑΔΑ: ΒΕΝ84691Ω3-2ΧΗ 

 

63 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

   

2 ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

   

3 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΝΑΚΑ  3 

   

4 ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΙΝΑΚΑ 4 

   

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
 

(*K)………………………… 
 

……………………… ……………………… 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
* To ποσό του τελικού συνόλου της στήλης «συνολικά προσφερομένων τιμών χωρίς Φ.Π.Α.» 

προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους «συνολικά προσφερομένων τιμών χωρίς Φ.Π.Α.» των 

πινάκων 1-4 και αποτελεί το συγκριτικό κόστος Κ της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου, βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση της προσφοράς για την τελική επιλογή της 

συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’, Κεφάλαιο Δ.1. της παρούσας 

διακήρυξης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 διακήρυξη 

  

Δ.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας θα προβεί στα παρακάτω: 
 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων 
επάρκειας. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = Συγκριτική   τιμή    προσφοράς  i   (Κi)  
        Βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης (Bi) 

όπου: 
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Κi η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ της Προσφοράς i (συγκριτικό κόστος) 
Λi ο λόγος του συγκριτικού κόστους της προσφοράς i,  προς τη βαθμολογία της τεχνικής 

αξιολόγησης της προσφοράς i.  Ο λόγος (Λ) στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 
λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός 
κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση 
αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας. 
 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών του ΟΑΕΕ – Τμήμα 
Προμηθειών. 
 

Δ.2 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα κριτηρίων. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται 
αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 
 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις 
[απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 110 για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 
Δ.3 Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας  

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια 
του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 

1 
Μεθοδολογικό πλαίσιο 

διαχείρισης του έργου 
30% (παρ.Β.1-Β.4) και  

 (παρ. B.9) 

2 
Οργάνωση του τρόπου 

υλοποίησης του έργου 
40% (παρ.Β.5-Β.8) και 

 (παρ. Β.10)  

3 

Οργάνωση του σχήματος 

διοίκησης και υλοποίησης  

του έργου 

20% (παρ. Β.11) 

4 
Απολογισμός της παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 
10% (παρ. B.12) 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 
Επεξήγηση Κριτηρίων: Ανά κριτήριο αξιολογούνται: 
1.Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου 

 Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των παρ.Β.1 - Β.4 και της παρ. B.9 του 
Παραρτήματος Β της παρούσας Δ/ξης. 

 Τυχόν επιπλέον μέθοδοι και μέτρα που εφαρμόζονται πέραν των ζητουμένων στην 
παρούσα και τα οποία κρίνεται ότι συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του έργου. 

2.Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 

 Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των παρ.Β.5 - Β.8 και παρ. Β.10 του 
Παραρτήματος Β της παρούσας Δ/ξης. 

 Τυχόν επιπλέον λειτουργίες ή μέτρα που εφαρμόζονται πέραν των ζητούμενων στην 
παρούσα και τα οποία κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του έργου 

3.Οργάνωση του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης  του έργου   

 Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. Β.11 του Παραρτήματος Β της 
παρούσας Δ/ξης. 

 Τυχόν επιπλέον μέτρα διοίκησης και εκπαίδευσης που εφαρμόζει για το προσωπικό του 
και τα οποία κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του έργου 

4. Απολογισμός του έργου 

 Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. Β.12 του Παραρτήματος Β της 
παρούσας Δ/ξης. 

 Τυχόν επιπλέον στοιχεία ή αναφορές πέραν των ζητούμενων στην παρούσα και τα 
οποία κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του έργου 

 
Δ.4 Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τη συνολική προσφερόμενη τιμή του 
έργου, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες 1 έως 4 της Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψήφιου Αναδόχου και εμφανίζεται στο συγκεντρωτικό πίνακα (5) της Οικονομικής του 
Προσφοράς. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ  Α   Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 Διακήρυξη 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32 
 
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . . 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ . . . . . . . . . 
. . . . . για την Εταιρεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . . . . . . αριθμ. . . . . . ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας για την Εταιρεία 1) . . . . . . . . . . . . . και 2) . . . . . . . . . . . . , ατομικά για 
κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της . . . . . . . . . . 
. . . . . . ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . ., σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. . . . . . . . . διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία 
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ'όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, 
στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή 
μη της απαιτήσεως σας, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την . . . . . . . . . . . . . . . . ή 
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο 
εκδόθηκε). 
 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΑΣ) 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



ΑΔΑΜ: 13PROC001261902                                                                                             ΑΔΑ: ΒΕΝ84691Ω3-2ΧΗ 

 

67 

 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 Διακήρυξη 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Προς:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32 
 
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή η Κοινοπραξία . . . . . . . . . . οδός.. . . . . . 
. . . . . . . αρ. . . . σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που 
θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . 
. . . . . . . και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας του έργου 
(προ ΦΠΑ)  δηλαδή για . . . . . . . . . . . . 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . 
ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, 
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, να 
καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε 
ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την . . . . . . . . . . . . . ή 
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο 
εκδόθηκε). 
 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΑΣ) 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ  Α   ΣΤ’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΕ 

(σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ  
και με την επιφύλαξη ότι στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του  

είναι πιθανό να καταργηθούν ή να προστεθούν υφιστάμενες Υπηρεσίες) 
 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013   Διακήρυξη 
 

 
ΚΩΔ. 

ΥΠΗΡ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 100 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  101 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

          

  200 TMΗΜΑ  ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

          

  300 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  301 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  302 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ    

          

  400 Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  401 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

          

ΓΕΝΙΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ  
500 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 10432 

          

  510 Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 10432 

  511 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    

  512 ΤΜΗΜΑ  ΜΗΤΡΩΟΥ    

  513 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ    
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ΚΩΔ. 

ΥΠΗΡ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ 

 520 Δ/ΝΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 10432 

  521 ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ    

  522 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ    

            

  530 
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛ/ΚΩΝ  

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  531  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ    

  532 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ    

            

ΓΕΝΙΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ  
600 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ 10431 

            

  610 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ 10431 

  611 ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  612 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ  ΑΣΦ/ΣΗΣ    

  613 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ    

            

ΓΕΝΙΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ  
700 ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

            

  710 Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  711 ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

  712 ΤΜΗΜΑ  ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

  713 ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ    

  714 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α’ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 10432 

  714 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Β΄ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 
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ΚΩΔ. 

ΥΠΗΡ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ 

  720 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 10432 

  721 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    

  722 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ    

  723 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ    

  725 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

  726 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

            

  730 Δ/ΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  731 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   

  732 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ    

  733 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ    

  734 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

            

  740 
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΗΗΣΣ&&ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠ//ΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΣΣΑΑΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΑΑΝΝΔΔΟΟΥΥ  1188  ΑΘΗΝΑ 10432 

  741 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

  742 ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     

  743  ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

  744 
TMHMA ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
    

            

  750 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ 10431 

  751 ΤΜΗΜΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ    

  752 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΦ/ΓΩΝ 

ΠΛΗΡ 
   

  753 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΚΤΙΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
   

  754 
ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜ.& ΚΑΤΑΧ/ΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1100 ΠΕΡ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436 

  1101 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1102 ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     

  1104 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1106 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

      

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1131 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1132 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48 ΑΘΗΝΑ 10436 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1133 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14121 

      

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1200 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΛΙΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

  1201 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1202 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1204 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1206 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1231 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ 27Α ΑΘΗΝΑ 11524 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1232 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1233 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1234 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ & ΒΥΡΩΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1235 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 10671 
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ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1300 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 4 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14121 

  1301 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1302 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1304 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1306 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

      

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1332 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 4 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14121 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1333 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 4 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14121 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1334 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & 

ΛΥΚΕΙΟΥ 2 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15341 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1331 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & 

ΛΥΚΕΙΟΥ 2 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15341 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1400 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288 & 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 57 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17675 

  1401 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1402 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1404 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1406 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1431 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17672 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1432 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288 & 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 57 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17675 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1433 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 34 ΓΛΥΦΑΔΑ 16674 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1434 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΑΦΝΗΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288 & 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 57 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17675 
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ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1500 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5  ΑΘΗΝΑ 10431 

  1501 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1502 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1504 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1506 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

      

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1531 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310 ΑΙΓΑΛΕΩ 12243 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1532 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310 ΑΙΓΑΛΕΩ 12243 

  1533 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ 11 & ΨΑΡΩΝ ΙΛΙΟΝ 13122 

  1534 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ 11 & ΨΑΡΩΝ ΙΛΙΟΝ 13122 

  1535 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200 

  1536 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΘΟΥΡΙΔΩΝ 3 ΜΕΓΑΡΑ 19100 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1600 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 

  1601 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1602 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1604 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1605 ΤΜΗΜΑ  ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  1606 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

      

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1631 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1632 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18545 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1633 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2 & ΕΦΕΣΣΟΥ ΝΙΚΑΙΑ 18540 
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ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1700 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 

  1701 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1702 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1704 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1706 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1731 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗ  ΜΥΡΙΒΗΛΗ 14 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1732 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΗΜΝΟΥ ΕΣΤΙΑΣ 4 ΛΗΜΝΟΣ 81400 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1733 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΙΟΥ ΡΗΓΙΝΟΥ 8 ΧΙΟΣ 82100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1734 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11 ΣΑΜΟΣ 83100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1735 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΡΟΔΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ 89 ΡΟΔΟΣ 85100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1736 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΩ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2 ΚΩΣ 85300 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1737 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1738 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΥΡΟΥ 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ &  

ΠΕΤΡΙΤΣΗ 
ΣΥΡΟΣ 84100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1739 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΑΞΟΥ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ) 
ΧΩΡΑ  ΝΑΞΟΥ 84300 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1800 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α΄  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26

ης
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8

Α
 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

  1801 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1802 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1804 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1806 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

 1821 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ    
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ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1831 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  25

ης
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 17 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54646 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1832 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 66 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54624 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1833 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΦΟΙΝΙΚΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 17 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54646 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1834 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25Γ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1835 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25Γ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1836 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΛ. ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 66 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54624 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1837 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 22ας  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
1900 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25Γ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

  1901 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  1902 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  1904 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  1905 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  1906 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

  1921 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1931 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25Γ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1932 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25Γ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54627 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1934 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ 3 ΣΕΡΡΕΣ 62122 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1935 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ 3 ΣΕΡΡΕΣ 62122 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1937 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΙΛΚΙΣ 

21
ης

  ΙΟΥΝΙΟΥ 166 & 

ΜΟΣΚΩΦ 
ΚΙΛΚΙΣ 61100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1939 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 53 ΕΔΕΣΣΑ 58200 
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ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1940 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1942 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΒΕΡΟΙΑ 59100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1943 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 7Β ΝΑΟΥΣΑ 59200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
1945 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2000 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 16

Α
 ΚΟΖΑΝΗ 50100 

  2001 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2004 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2006 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2031 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 6 ΚΟΖΑΝΗ 50100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2032 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 18 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 50200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2034 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 2 ΓΡΕΒΕΝΑ 51100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2035 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ & 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2036 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗ 18 ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2100 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΙΟΥ 10 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 

  2101 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2102 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2104 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2105 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  2106 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2131 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 10 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 
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ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2132 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 110 ΚΑΒΑΛΑ 65302 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2133 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΡΑΜΑΣ 28

ης
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11 ΔΡΑΜΑ 66100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2134 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΞΑΝΘΗ 67100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2135 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ 4 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 68100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2136 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 25

ης
 ΜΑΪΟΥ 88 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 68300 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2137 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 157 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 68200 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2200 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221 

  2201 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2202 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2204 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2205 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  2206 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

  2221 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2231 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2232 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΑΡΛΑ 5 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2233 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΡΤΑΣ ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 34 ΑΡΤΑ 47100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2234 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 36 ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2235 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 145 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ

Α 
46100 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2300 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 1-3 ΛΑΡΙΣΑ 41221 
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  2301 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2302 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2304 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2305 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  2306 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2331 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 11-17 ΛΑΡΙΣΑ 41221 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2332 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 40200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2334 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 34 ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2335 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2336 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΟΛΟΥ ΡΟΖΟΥ 74 ΒΟΛΟΣ 38333 

            

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2400 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 10  ΛΑΜΙΑ 35100 

  2401 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2402 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2404 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2406 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2431 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΑΜΙΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 10 ΛΑΜΙΑ 35100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2433 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 & 

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 5 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 32100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2434 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΘΗΒΩΝ ΚΑΔΜΟΥ 3 & ΔΡΑΚΟΥ ΘΗΒΑ 32200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2435 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΩΡΙΩΝΟΣ 19 & ΨΑΡΡΩΝ 4 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2436 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥΛΗ 2 ΑΛΙΒΕΡΙ 34500 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2439 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ι. ΓΑΤΟΥ 38 ΑΜΦΙΣΣΑ 33100 
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ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2440 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ 4  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100 

 

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2500 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΠΑΤΡΑ 26223 

  2501 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2502 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2504 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2505 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  2506 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

  2521 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ    

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2531 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  Α’ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΠΑΤΡΑ 26223 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2532 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΠΑΤΡΑ 26223 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2533 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΙΓΙΟΥ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 44                                                                                    ΑΙΓΙΟ 25100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2535 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 26 -28 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2536 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΕΒΙΔΟΥ 19  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2537 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ 6 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ                     30300 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2538 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑ 12 ΛΕΥΚΑΔΑ 31100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2539 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 9 & ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2540 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2541 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 12-14 ΠΥΡΓΟΣ 27100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2542 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 26 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 27200 
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ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2600 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛ.ΣΟΥΤΣΟΥ 35 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 

  2601 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2602 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2604 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2606 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ.    

      

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2631 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 58 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2634 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2635 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΙΑΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2636 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2 ΝΑΥΠΛΙΟ 21100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2637 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΡΓΟΥΣ ΑΤΡΕΩΣ 15 ΑΡΓΟΣ 21200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2639 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 119 ΣΠΑΡΤΗ 23100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2641 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 63 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2642 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΛΛΙΟΥ 32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 24500 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2643 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΥΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 6 ΠΥΛΟΣ 24001 

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
2700 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΕΩΣ 176 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71307 

  2701 ΤΜΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ    

  2702 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

  2704 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

  2705 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΗΣ  ΣΥΝ/ΞΕΩΝ    

  2706 ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ  ΥΠΟΣ/ΞΗΣ    

  2721 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ    
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ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2731 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  Α’ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62  ΜΑΡΤΥΡΩΝ 117 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71304 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2732 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  Β’ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71201 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2733 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΟΙΡΩΝ 62  ΜΑΡΤΥΡΩΝ 117 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71304 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2734 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 11 ΧΑΝΙΑ 73134 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2736 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 103-105 ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2737 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72100 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2738 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 46 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72200 

ΠΕΡ/ΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
2739 ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΣΗΤΕΙΑ 72300 

      

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΑΣΦ/ΣΗ 
2800 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ 10562 

  2801 ΤΜΗΜΑ   ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ    

  2803 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ    

  2804 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     

  
2806 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ  & ΑΡΧΕΙΟΥ 
   

  
2823 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
   

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΑΣΦ/ΣΗ 
2900 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ 
ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ 10562 

  2901 ΤΜΗΜΑ   ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ    

  2903 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ    

  2904 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     

  
2906 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ  & ΑΡΧΕΙΟΥ 
   

  
2923 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΑΣΦ/ΣΗ 
3000 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ   

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΜΑΜΟΥΡΗ 14 ΑΘΗΝΑ 10439 

  3001 ΤΜΗΜΑ   ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ    

  3003 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ    

  3004 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     

  
3006 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ  & ΑΡΧΕΙΟΥ 
   

  
3023 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
   

ΠΕΡ/ΚΕΣ  

Δ/ΝΣΕΙΣ 
3100 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΑΣΦ/ΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΩΝ  ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΚΩΝ&ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 

  3101 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ    

  3102 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤ/ΞΗΣ    

  3104 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     

  3106 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ                                                                                                                                       
   

  3123 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ                                                                                                                               
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ  Α   Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. : ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 Διακήρυξη 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 
Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 
 
……………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα 

 στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος 

(από - έως) 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ  Α   Η’ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ145/4/22-5-2013 Διακήρυξη 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ , Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ  &  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ   
 

 

                  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ  

Ο.Α.Ε.Ε.». 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. 
ΚΑΙ 

 
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ  

Ο.Α.Ε.Ε. » 
 
Στην Αθήνα σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 201…, [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 
Αφενός 

 
Ο Ο.Α.Ε.Ε., ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ –
Ο.Α.Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπουμένου από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού 
Γεωργία Κωτίδου δυνάμει της αριθ………………..Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση διά της συντετμημένης λέξεως 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που 
προκηρύχθηκε με την  υπ’ αρ.12/2013  Διακήρυξη. 

 
και αφετέρου 

 
Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & 
Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 
1. Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

2. Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή 

εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], 
δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου 
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». 
Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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ΆΡΘΡΟ 1  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που 
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και κληθεί να υπογράψει τη 
Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ΟΑΕΕ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για 
την εκτέλεση του Έργου. 

Κύριος του Έργου Ο.Α.Ε.Ε. 

Αντίκλητος ή  
Εκπρόσωπος 

Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας του Ο.Α.Ε.Ε. με αυτόν. 

Επιτροπές 
Παραλαβής & 
Κατάθεσης 
αλληλογραφίας 
ΟΑΕΕ 

Επιτροπές παραλαβής/κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ που θα 
συσταθούν για αυτό τον σκοπό (1. αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με 
Ομαδικές Αποστολές καθώς και 2. κατά τόπους Επιτροπές 
Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά) 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για 
την υλοποίηση του Έργου. 

Σύμβαση Το παρών συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ 
του Ο.Α.Ε.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του 
Έργου. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν. Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  
α. τη Σύμβαση,  
β. την Απόφαση Κατακύρωσης 
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,  
δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατική Τιμή το συνολικό τίμημα της Σύμβασης 

Περιγραφή έργου - 
Ορισμοί Κατά την περιγραφή του έργου χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 

E.E.T.T. 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΑΔΑΕ 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
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ΆΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Με την παρούσα, ο ΟΑΕΕ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο 
κάτω στην παρούσα (Άρθρο 5), την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.», για ένα έτος, που στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. 
…………….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑ.] απόφασης κατακύρωσης του ΟΑΕΕ. 
Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, (παραλαβή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για λογαριασμό του ΟΑΕΕ. Η παροχή των εν λόγω 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφορά διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων τόσο μεταξύ των κεντρικών & 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ όσο και αποστολή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προς 
τους ασφαλισμένους, συνταξιούχους, προμηθευτές, Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες σε όλη την 
Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό.  
Ειδικότεροι όροι για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και αναλυτική περιγραφή του έργου 
αναφέρονται στο παράρτημα …….. της Παρούσας Σύμβασης. 
 

ΆΡΘΡΟ 3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

3.1 Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

3.2 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΆΡΘΡΟ 4  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΑΕΕ  

4.1 Οι διαδικασίες παραλαβής και κατάθεσης της αλληλογραφίας ΟΑΕΕ γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον 
νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, από τις 
Επιτροπές παραλαβής/κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ οι οποίες θα συσταθούν για αυτό τον σκοπό 
με απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ και θα κοινοποιηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ (1. αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με Ομαδικές Αποστολές καθώς και 2. 
κατά τόπους Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά). 

4.2 Η διαδικασία κατάθεσης/παραλαβής όλων των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά θα 
πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. 

  

ΆΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  

5.1 Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών της παρούσας 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα ανέρχεται για ένα έτος στο ποσό των Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]. [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], πλέον ΦΠΑ 23% Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], ήτοι συνολικά Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], 
[ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]. 

5.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την 
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε.  

5.3 Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στο Παράρτημα ….. της παρούσας 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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ΆΡΘΡΟ 6  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

6.1 Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται μηνιαίως σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
στο όνομα του δικαιούχου [Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΟΑΕΕ, των 
οικονομικών ετών 2013 - 2014, στον Κ.Α.Ε. 0831. 

6.2 Επί της συμβατικής αξίας του ΕΡΓΟΥ επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172%,  (δηλαδή 3% υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ. επ’ αυτού 2% χαρτόσημο και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου καθώς και 0,10% υπέρ της 
Ε.Α.Δ.Σ.) πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
6.3 Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες, του άρθρου 11 και φόρος 8% για 

υπηρεσίες. 

6.4 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά  του ΟΑΕΕ 
για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. 

 

ΆΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  

7.1 Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον ο ΟΑΕΕ κρίνει αυτό απαραίτητο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.4 του 
ΠΔ118/07. 

 

ΆΡΘΡΟ 8  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

8.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο 
ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. 

8.2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του Έργου, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση 
παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

 

ΆΡΘΡΟ 9  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο 
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. 
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Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού, 
προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του ΟΑΕΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΑΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας 
και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους τηε πενταμελούς Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΟΑΕΕ και μόνο με 
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΟΑΕΕ 
εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Επίσης ο 
Ανάδοχος οφείλει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να μην μειώσει τον δηλωθέντα στην 
προσφορά του αριθμό των μεταφορικών μέσων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον ΟΑΕΕ ή σε τρίτους από την μη 
τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών 
υπηρεσιών καθώς και με οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο 
υπουργό, την Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια αρχή όπως η Α.Δ.Α.Ε. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου το 
προσωπικό του. 

Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, υποχρεούται 
δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

Ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκομίζει ανά εξάμηνο 
αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο ότι λαμβάνει 
μέτρα για τη μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει  στον ΟΑΕΕ το πιστοποιητικό μέτρησης 
της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14534:2003 για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ή 
άλλο ισοδύναμο μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβής του, την 
οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του.  

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για 
τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση ή επ΄ευκαιρία των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή  για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

  

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ο.Α.Ε.Ε. 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 
Γ.  ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση και στα παραρτήματά 
της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται 
αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό 
και προφορικό λόγο. 

 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

ΆΡΘΡΟ 10  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 
νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 
αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα και με την 
Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει εγκριθεί από 
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 
συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.  

Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία του 
Υπουργείου Οικονομικών ατόμων που δεν δικαίωμα πρόσβασης. 

Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Ο.Α.Ε.Ε. που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 
κατά την υλοποίηση του Έργου θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 
αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού 
συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος και ο Ο.Α.Ε.Ε. αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και 
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συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές 
και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο ΟΑΕΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς 
διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή 
το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους χώρους που θα 
προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει τον ΟΑΕΕ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Αναδόχου, Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», 
να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές 
που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας 
υπαιτιότητας του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 11  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ ή 
καθυστέρηση, ή πλημελλή παροχή υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται αποζημίωση, 
για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 
καθώς και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4053/12. 

Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για πλημμελή 
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 12  ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

12.1 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να 
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών 
του, Ο ΟΑΕΕ δύναται να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση 
αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

12.2 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, 
εκτός από τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από τον ΟΑΕΕ. 
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ΆΡΘΡΟ 13   ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

13.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. 

13.2 Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 
από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 14  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

14.1 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατόν να γίνει:  

            (α)  και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων ή,  

            (β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τον ΟΑΕΕ, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση,  

με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την 
πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι 
που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση 
της καταγγελίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 15   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

15.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η 
αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ. 

 

ΆΡΘΡΟ 16   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ   

16.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

16.2  Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΕ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από 
τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

16.3 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας 
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ 

β.  η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

γ. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

δ. η   υπ αριθμ. 12/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ο.Α.Ε.Ε. 
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ΆΡΘΡΟ 17   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

17.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του 
γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο 
που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

17.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στο ΟΑΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

17.3 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΆΡΘΡΟ 18   ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

18.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

18.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη γλώσσα, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και 
κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

18.3 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο  κατατέθηκαν στον ΟΑΕΕ,   και ένα (1) 
στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

             
 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

 
 

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη Τμ. Προμηθειών 

 
        ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 


