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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018 

ΑΠ: 11977 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ  

Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων  

του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)) 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: 

«Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και 

Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσία 

CPV: 64100000-7 «Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων» 

 Προϋπολογισμός: Εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια 

δεκαεννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (177.419,36 €), πλέον ΦΠΑ 24%, 

ύψους σαράντα δύο χιλιάδων πεντακόσιων ογδόντα ευρώ και εξήντα 

τεσσάρων λεπτών (42.580,64 €), ήτοι διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 

(220.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4) ετών κι επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης  ύψους ογδόντα 

οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ κι εξήντα οχτώ λεπτών 

(88.709,68€), πλέον ΦΠΑ 24% είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 

ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (21.290,32€), ήτοι εκατόν δέκα χιλιάδες 

ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής και ελληνικό ΠΔΕ (εθνικοί πόροι) (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 55380 ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία αποστολής διακήρυξης στην ΕΕΕΕ: 9/3/2018  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11-04-2018 14:00 

 

Χρόνος αποσφράγισης προσφορών 

Ημερομηνία: 18-04-2018 Ημέρα: Τετάρτη  Ώρα : 10:00 

Τόπος αποσφράγισης προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση της 

βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε 1 ημερήσια τοπική εφημερίδα:  

13-03-2018. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Πίνακας Περιεχομένων 

Συνοπτικά στοιχεία διακήρυξης ......................................................................................................... 5 

Ορισμοί διακήρυξης.................................................................................................................................. 6 

Κεφάλαιο Α : Γενικοί όροι του διαγωνισμού .................................................................................. 7 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο του διαγωνισμού ........................................................................................................ 7 

Άρθρο 2 : Αναθέτουσα αρχή – Τόπος υλοποίησης – Πληροφορίες ..................................................... 9 

Άρθρο 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές ................................................................................................................. 11 
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Άρθρο 15: Δικαιολογητικά συμμετοχής ...................................................................................................... 28 
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Άρθρο 17: Περιεχόμενο προσφορών ............................................................................................................ 32 

Ι.  Περιεχόμενο υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» ............. 32 

ΙΙ. Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» .................................................................... 33 

Άρθρο 18: Ισχύς  προσφορών .......................................................................................................................... 34 

Άρθρο 19: Εγγυήσεις ........................................................................................................................................... 34 

Ι. Εγγύηση συμμετοχής ................................................................................................................................... 34 

ΙΙ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης .................................................................... 36 

ΙΙΙ. Γενικοί όροι εγγυήσεων ........................................................................................................................... 36 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Συνοπτικά στοιχεία διακήρυξης 

Τίτλος σύμβασης 
Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και 

εγγράφων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ /ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) 

Αναθέτουσα αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ  

Φορέας λειτουργίας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ 

Φορέας χρηματοδότησης Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Τόπος παροχής  

Κατά τόπους υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) 

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και υποκαταστήματα  

Είδος σύμβασης 

Υπηρεσία  

64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών 

ταχυδρομείων 

Είδος διαδικασίας 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, με ανοιχτή 

διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

 

Προϋπολογισμός 

Εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννιά 

ευρώ και τριάντα έξι λεπτά(177.419,36 €), πλέον ΦΠΑ 

24%, ύψους σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 

ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (42.580,65€), ήτοι 

διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ(220.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% κι επιπλέον δικαίωμα 

προαίρεσης ύψους ογδόντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων 

εννιά ευρώ κι εξήντα οχτώ λεπτών (88.709,68€), πλέον 

ΦΠΑ 24% είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ 

και τριάντα δύο λεπτών  (21.290,32€), ήτοι εκατόν δέκα 

χιλιάδες ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% 

Διάρκεια ζωής της  σύμβασης 

Τέσσερα  (4) έτη κι επιπλέον το μέγιστο δύο (2) έτη ως 

δικαίωμα προαίρεσης (ημερομηνία λήξης προαίρεσης έως 

31-12-2023) 

Η/νία υποβολής προσφορών  11-04-2018 και ώρα 14:00 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών 
18-04-2018 και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική διεύθυνση  www.elgo.gr 

 

Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο αντισυμβαλλόμενος της σύμβασης που θα κληθεί να υπογράψει 

αυτή 

Αναθέτουσα αρχή ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους υποψηφίους 

διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα αρχή και περιέχει την 

περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις 

οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός 

Επίσημη γλώσσα του 

διαγωνισμού 

Ελληνική 

Έργο Το δημοπρατούμενο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να 

συναφθεί 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή δαπάνη για την 

εκτέλεση της σύμβασης 

Σύμβαση Η συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου 

που περιγράφει τους όρους εκτέλεσης του αντικειμένου του 

δημοπρατούμενου διαγωνισμού 

Συμβατικά τεύχη α. Η Σύμβαση  β. Η Προσφορά του Αναδόχου, γ. Η Διακήρυξη  

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό πληρωτέο τίμημα της σύμβασης 

18PROC002787218 2018-03-12



  

 

 

 

 

7 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Κεφάλαιο Α : Γενικοί όροι του διαγωνισμού 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς με αντικείμενο:  

α) την αποστολή εγγράφων μεταξύ διαφόρων πόλεων του εσωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου  

β) την άμεση και ταχεία διαβίβαση και παράδοση δεμάτων (φορητών ψυγείων) με δείγματα 

φυσικού νερού ποταμών για εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορες πόλεις της Ελλάδας προς 

τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και προς το Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης, όπως οι εν λόγω διαδρομές περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, και  

γ) την αντίστροφη διαδρομή των φορητών ψυγείων με κενές φιάλες και παγοκύστες από τις 

υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης προς τις διάφορες πόλεις αφετηρίας των δειγμάτων 

με σκοπό την τετραετή κάλυψη, κι επιπλέον δύο έτη ως δικαίωμα προαίρεσης, των αναγκών της 

Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση 

του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας 

(ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ)». 

Οι διαδρομές που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας απεικονίζονται ενδεικτικά στον 

κάτωθι πίνακα :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΟΛΗ 

Αφετηρία δείγματος 

ΠΟΛΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Προορισμός δείγματος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/Δόμπολη 30 - Τ.Κ. 453 32 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ " 

  ΞΑΝΘΗ " 

  ΚΑΒΑΛΑ " 

  ΔΡΑΜΑ " 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΕΡΡΕΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/Δόμπολη 30 - Τ.Κ. 453 32 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΣΙΝΔΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/Δόμπολη 30 - Τ.Κ. 453 32 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/Δόμπολη 30 - Τ.Κ. 453 32 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

 ΠΡΕΒΕΖΑ  

  ΑΡΤΑ " 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/Δόμπολη 30 - Τ.Κ. 453 32 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ " 

  ΑΙΓΙΟ 

Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΠΑΤΡΑ " 

  ΠΥΡΓΟ " 

  ΤΡΙΠΟΛΗ " 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ 

Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

 

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Κουρτίδου 

56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα /Τμήμα Γεωργικής 

Μηχανικής (πρώην ΙΓΕΜΚ) Δημοκρατίας 61, 

13510 Αγ. Ανάργυροι Αττικής 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΛΑΜΙΑ " 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 
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& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

  ΣΠΑΡΤΗ " 

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ " 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΡΟΔΟΣ 

Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Α’ Χ.Υ. Αθηνών/Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 115 21 

& ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 574 00 

 ΡΕΘΥΜΝΟ " 

 ΧΑΝΙΑ " 

 

Κάθε συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των διαδρομών που 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας, όπως αυτές καταγράφονται στον πίνακα, για 

συνολικό χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Επιπλέον, σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης από την αναθέτουσα αρχή, δεσμεύεται για το σύνολο των επιπλέον 

διαδρομών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2)  έτη. 

 

Άρθρο 2 : Αναθέτουσα αρχή – Τόπος υλοποίησης – Πληροφορίες  

Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 188763/10.10.2011 

(ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο 

πλαίσιο του Οργανισμού αυτού συγχωνεύθηκαν:  

α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),  

β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  

γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT) 

και  

δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ).  

Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ίδρυσής του. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της 

διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από 

τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2017 (Β 1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» και στο Ν.4412/2016 (Α 147). Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.».  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών στους τόπους που 

περιγράφονται στον πίνακα που περιέχεται στο άρθρο 1 της παρούσας  και για λογαριασμό του 

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

Τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη ως εξής: 

α. Για θέματα που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υπηρεσιών: 

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – πρώην ΙΕΒ 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Σταθάκη Σοφία 

Τηλέφωνο: 2310798790 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stathaki.lri@nagref.gr 

β. Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού: 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Διεύθυνση Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Στέφανος Νικήτας 

Τηλέφωνο: 210 83922074 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: snikitas@elgo.gr 
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Άρθρο 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές  

Η παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που περιγράφονται κατωτέρω, όπως αυτές ενσωματώνονται στον πίνακα συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος Γ της παρούσας και αποτελούν μέρος της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων. 

1.  O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής και μεταφορών ικανό να 

καλύψει τις ανάγκες σε διακίνηση εγγράφων και δεμάτων σε όλη την Ελλάδα.  

2. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μηχανογραφικό-ηλεκτρονικό σύστημα 

καταγραφής και παρακολούθησης της διακίνησης δεμάτων και εγγράφων, το οποίο θα 

επιτρέπει την αναζήτηση της αποστολής. 

3. Ο ανάδοχος πρέπει να εκδίδει μηνιαία αναλυτική κατάσταση  παραλαβών, η οποία θα 

περιλαμβάνει και τα στοιχεία του αποστολέα για καθεμία αποστολή και θα αποστέλλεται στο 

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (π. ΙΕΒ) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, συνιστώντας απαραίτητο 

δικαιολογητικό έγγραφο για την πληρωμή του. 

4. α) Σε ότι αφορά στην αποστολή και την παράδοση δεμάτων (φορητών ψυγείων) με 

δείγματα νερού από διάφορες πόλεις της Ελλάδας προς τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και προς το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην 

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης :  

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει στα κατά τόπους καταστήματά του τα δείγματα νερού σε 

φορητά ψυγεία με παγοκύστες (φυσικό νερό ποταμών για εργαστηριακές αναλύσεις, όχι προς 

πόση) προκειμένου να μεταφέρει αυτά στους τόπους προορισμού, όπως ενδεικτικά 

περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. 

Η παράδοση των φορητών ψυγείων στις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα-

Ιωάννινα) και στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην Ινστιτούτο Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης θα γίνεται από 8:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ. κατά τις 

εργάσιμες ημέρες. 

Το επιθυμητό χρονικό διάστημα για την παράδοση των φορητών ψυγείων, είναι εντός 24 ωρών 

από την παραλαβή τους και δεν δύναται να ξεπεράσει τις 72 ώρες. Οι προσφέροντες 

καλούνται να δηλώσουν με την τεχνική προσφορά τους το χρονοδιάγραμμα των 

παραδόσεων που δεσμεύονται να υλοποιήσουν, συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα 

του χρόνου παράδοσης από αφετηρία δείγματος σε προορισμό (Παράρτημα Α), 

δεδομένου ότι ο χρόνος παράδοσης συνιστά στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών. 
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Επισημαίνεται ότι, τα δέματα (φορητά ψυγεία με νερό) που αναμένεται να μεταφερθούν από 

τις πόλεις αφετηρίες του παραπάνω πίνακα προς τους προορισμούς, κατά τη διάρκεια του 

συμβατικού χρόνου, ανέρχονται κατά προσέγγιση  σε 2.000 σε σύνολο 4ετίας και σε 1.000 για 

τα επιπλέον δύο χρόνια του δικαιώματος προαίρεσης. 

β) Σε ότι αφορά στην επιστροφή των φορητών ψυγείων με κενές φιάλες και παγοκύστες από 

τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης προς τις διάφορες πόλεις αφετηρίας των δειγμάτων : 

Τα ψυγεία που θα επιστρέφονται θα περιέχουν τις κενές φιάλες και παγοκύστες. 

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα ψυγεία (με κενές φιάλες – παγοκύστες) από τις υπηρεσίες του 

Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και του Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων 

(ΙΕΥΠ) -πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και 

θα παραδίδει αυτά στις διάφορες πόλεις αφετηρίας των δειγμάτων από 8:00 π.μ. μέχρι 14:30 

μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι τα ψυγεία με τις κενές φιάλες που αναμένεται να μεταφερθούν, ανέρχονται 

κατά προσέγγιση σε 2.000  ψυγεία στο σύνολο της 4ετίας και σε 1.000 για τα επιπλέον δύο 

χρόνια του δικαιώματος προαίρεσης. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα σημεία α) και β), οι συνολικές αποστολές 

αναμένεται να κυμαίνονται κατά προσέγγιση στα 4.000 ψυγεία στο σύνολο της 4ετίας και σε 

2.000 για τα επιπλέον δύο χρόνια του δικαιώματος προαίρεσης. 

γ) Τέλος,  σε ότι αφορά στην αποστολή εγγράφων ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μεταφορά αυτών 

από και προς διάφορες πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Υπολογίζεται 

ότι οι συνολικές αποστολές εγγράφων θα ανέλθουν σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα στο 

σύνολο της 4ετίας και σε περισσότερα από 500 για τα επιπλέον δύο χρόνια του δικαιώματος 

προαίρεσης. 

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί να παρέχει τις εκάστοτε υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 

επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο εγκαίρως προς την 

αναθέτουσα αρχή, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους και τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία.  

Επισημαίνεται ότι ως περιστατικά ανωτέρας βίας δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα 

ευρίσκονται  αντικειμενικά εντός του πεδίου της οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ή/και απώλειας ή/και καταστροφής των ως άνω 
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μεταφερόμενων αντικειμένων, που δεν οφείλεται σε γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία, η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της γενικής ή ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό το 

καθεστώς της οποίας λειτουργεί ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

1. Η διάρκεια ζωής της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής 

της κι επιπλέον το μέγιστο δύο (2) έτη ως δικαίωμα προαίρεσης (ημερομηνία λήξης προαίρεσης 

31-12-2023).  

2. Κάθε φορά που θα ανακύπτει ανάγκη μεταφοράς των φορητών ψυγείων με τα δείγματα 

νερού από τις διάφορες πόλεις της Ελλάδας προς τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην 

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, η αναθέτουσα αρχή θα 

παραδίδει αυτά στα κατά τόπους υποκαταστήματα του αναδόχου. 

Στις περιπτώσεις μεταφοράς εγγράφων ή φορητών ψυγείων με κενές φιάλες, η αναθέτουσα 

αρχή θα ειδοποιεί προς τούτο τον ανάδοχο, είτε από την προηγούμενη είτε την ίδια ημέρα, 

ώστε αυτός να παραλάβει το σχετικό δέμα από την εκάστοτε διεύθυνση του σημείου 

αφετηρίας. 

 

Άρθρο 5 : Προϋπολογισμός -χρηματοδότηση 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το ελληνικό ΠΔΕ (εθνικοί πόροι) 

(ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001336) 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με  «Κωδ. ΓΛ 64 – Διάφορα Έξοδα» σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Αντίστοιχα σχετικές 

πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των ετών 2019, 2020 και 2021 και σε 

περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης στους προϋπολογισμούς των ετών 

2022 και 2023.   

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο_2 (Αποστολές Δειγμάτων_Ταχυμεταφορές), της 

Πράξης  «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ - για την υλοποίηση 

του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας 

(ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ)», του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - 
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Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με τελικό δικαιούχο το 

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)) της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση την απόφαση ένταξης με 

αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 9591/06-09-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" με  κωδικό MIS 5001336.  

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά 

χιλιάδων τετρακόσια δεκαεννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (177.419,36 €), πλέον ΦΠΑ 24%, 

ύψους σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 

(42.580,64€), ήτοι διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών κι επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 

ογδόντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ κι εξήντα οχτώ λεπτών (88.709,68€), πλέον 

ΦΠΑ 24% είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (21.290,32€), 

ήτοι εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών. 

3. Ο εν λόγω προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο του συνολικού κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδέχεται να μην εξαντληθεί κατά το πέρας της 4ετίας. Ομοίως και 

για το χρονικό διάστημα των δύο ετών που αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης. 

4. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη χρηματοδότηση, η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω σύμβασης  αζημίως υπέρ αυτής. 

 

Άρθρο 6 : Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου περί 

δημοσίων συμβάσεων, το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα αρχή, τις γενικές 

αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  

Ειδικότερα,  ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των 
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οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 

περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του 

CPV. 

2. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ) (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016), όπως διορθώθηκε, 

συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το ν. 4314/2014 (Α 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

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

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

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

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

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

εμπορικές συναλλαγές» 

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α /2014), όπως 

έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί,  και ισχύει. 

6. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 

318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014). 

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

8. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

9. Τα άρθρα 1-11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

10. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

11. Το ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
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και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α /2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Το ν. 2121/1993 (Α  25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 

13. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45Α/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

14. Το πδ 28/2015 (ΦΕΚ Α 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

15. Το  πδ 80/2016 (ΦΕΚ  Α145/ 05.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

16. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

17. Την ΥΑ 56902/215/02.6.2017 (ΦΕΚ 1924Β/02.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

18. Την ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969Β/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016». 

19. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - 

καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 

και άλλες διατάξεις.»  

20. Το άρθρο 52 παρ. 1 του υποκεφαλαίου Δ’ («Τροποποιήσεις διατάξεων κώδικα ΦΠΑ και 

διατάξεις τελών και έμμεσων φόρων») του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του Νόμου 

4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

21. Την ΠΟΛ 1061/2016: Π.1061:ΦΠΑ- Αύξηση συντελεστή σε 24% από 1/6/16 και 

κατάργηση μειωμένων συντελεστών σε 2η ομάδα νησιών. 

22. Την πνπ με ΦΕΚ Α  84, 18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην 

ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 

4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015». 

23. Τις υπ’ αριθμ. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

24. Την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με 

θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
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(ΕΣΗΔΗΣ)». 

25. Το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 66 του ν. 4002/2011 

(ΦΕΚ Α 180/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης». 

26. Την ΚΥΑ 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) «Σύσταση Οργανισμού 

"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση εποπτευόμενων από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων». 

27. Την αριθμ. οικ. 5084/28-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΣΑ4653Ο7-9ΔΚ), Κωδικός 14.31.32.1, Α/Α 

ΟΠΣ:1476, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» προς το 

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την «Λειτουργία, Βελτίωση 

και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των 

Υδάτων της Χώρας» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων». 

28. Την αριθμ. 14 απόφαση της 76ης/15-06-16 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με 

την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή στην πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων). 

29. Την αριθμ. 9591/06-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Επιχορήγηση του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία 

Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και 

Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ)»” με Κωδικό MIS 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με 

την αριθμ. οικ. 855/30-1-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών 

ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ. 

30. Την αριθμ. 29 Απόφαση της 79ης/15&16-09-2016 και την αριθμ. 13 Απόφαση της 

94ης/27-07-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκαν με 
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την  αριθμ. 18 Απόφαση της 98ης/17-11-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

σχετικά με την υλοποίηση της  ανωτέρω Πράξης, την υλοποίηση με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1 και τη Διαχειριστική Ικανότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του 

Έργου. 

31. Την αριθμ. πρωτ. 109323/10-10-2017 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω6ΟΚ465Χ18-Ω04) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω 

Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 275/1. 

32. Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

πίστωση «Κωδ. ΓΛ 64 – Διάφορα Έξοδα» που περιλαμβάνει και την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Αντίστοιχα σχετικές 

πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των ετών 2019, 2020 και 2021 

και σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης στους προϋπολογισμούς 

των ετών 2022 και 2023.  

33. Το αριθμ. οικ. 286/16-1-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τα 

σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί 

το Yποέργο 2 «Αποστολές Δειγμάτων-Ταχυμεταφορές» της Πράξης. 

34. Το αριθμ. 100/24-1-2018 αίτημα ανάληψης δαπάνης (18REQ002584515 2018-01-25) και 

την αριθμ. πρωτ. 4467/1-2-2018 με Α/Α: 680 (ΑΔΑ: ΩΠΣΡΟΞ3Μ-ΘΦΚ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

35. Το αριθμ. 5555/2-2-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την 

έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης σε βάρος του Προϋπολογισμού, του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ επόμενων ετών αρχής γενομένης το έτος 2018 για τα 

έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων 

και εγγράφων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης  

36. Την υπ’ αριθμ. 24 Απόφαση της 102ης/17-2-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με 

ανοιχτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την 

κάλυψη των αναγκών της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και 

λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό MIS 

5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
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Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Άρθρο 7:  Δημοσιότητα 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύεται (περίληψη) επίσης σε 1 τοπική εφημερίδα και στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr). Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως 

την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού. 
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Κεφάλαιο Β:  Ειδικοί όροι διαγωνισμού 

Άρθρο 8: Γενικές αρχές διαγωνισμού 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις και υπό συνθήκες διαφάνειας, σε 

όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 

διακήρυξη.  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

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

αρμοδιότητάς τους. 

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

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

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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

περιέχουν όρους αντίθετους προς τη διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις εν 

λόγω προδιαγραφές γίνονται δεκτές και βαθμολογούνται σύμφωνα με τον τρόπο 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και της συναφθείσας σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία όπως και τα προσκομιζόμενα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

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

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

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

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

έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

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

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 

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

από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

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

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

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

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 9 : Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
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Χώρο ή 

 είναι εγκατεστημένα στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139)  

ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

σύνδεσης με την ΕΕ (πχ Ελβετία) 

και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που: 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή τρίτης χώρας 

που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης χώρας 

που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και έχουν την κεντρική 

τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 

των ανωτέρω χωρών  

τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, 

όπως αυτές περιγράφονται στη διακήρυξη.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν 

υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει την προσφορά. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 

να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους 

που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
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Άρθρο 10: Ηλεκτρονική υπογραφή – Εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Άρθρο 11: Παροχή διευκρινίσεων επί της  διακήρυξης 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 

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

του ΕΣΗΔΗΣ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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Άρθρο 12: Αποκλεισμός συμμετοχής 

Ι. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που 

περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 ήτοι: 

1. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α) έως στ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.  4412/2016 

2.  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων 

ή/και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

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

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

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεν αποκλείεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Σε όσους έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

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

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

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και η 

αναθέτουσα αρχή το γνωρίζει ή μπορεί να το αποδείξει με κατάλληλα μέσα. Οι υπό αα και ββ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 

των ανωτέρω καταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
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σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

5.  Όσοι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016. 

6. Όταν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

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

ανταγωνισμού. 

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά τους. 

8. Εάν μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

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

9. Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

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

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

παρεμβατικά μέσα. 

10. Όσοι έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

11.  Όσοι έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

κριτηρίων επιλογής ή έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ άρθρο 79 του ν. 4412/2016. 

12. Όσοι επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να παράσχουν από αμέλεια παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή 

ανάθεσης. 

13. Σε όσους έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού, δυνάμει υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ΙΙ. Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της. Στην 

περίπτωση αυτή, μαζί με την κοινή προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία υπογράφεται 
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είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών 

της ένωσης όπου:  

α) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη από 

τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη της υλοποίησης της σύμβασης,  

β) να αναγράφεται και να οριοθετείτε με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

ένωσης στην υλοποίηση της σύμβασης και το ειδικό μέρος αυτής με το οποίο θα ασχοληθεί το 

κάθε μέλος,  

γ) να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

μέλος της ένωσης,  

δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση 

όλων των μελών της ένωσης. 

 

Άρθρο 13:  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Α. Οι προσφέροντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής : 

1. Ο προσφέρων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλης ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της 

χώρας εγκατάστασής του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα για 

την περίπτωση των υποψήφιων νομικών προσώπων, ο προσφέρων πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος στο ΓεΜη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο μητρώο 

ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει γενική ή ειδική άδεια της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του στο μητρώο 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που τηρείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

3.  Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

4. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή των 

διακινούμενων εγγράφων και δεμάτων. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, οι απαιτήσεις των ως άνω σημείων 
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πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης. 

Β. Προς απόδειξη πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσφέρων πρέπει 

να προσκομίζει στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 23 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας, τα εξής δικαιολογητικά :  

1. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 13.Α.1., πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου 

ή του εμπορικού μητρώου της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλης ισοδύναμης 

επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του 

σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

2. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 13.Α.2., αντίγραφο της σχετικής άδειας εν ισχύ ή 

βεβαίωση εγγραφής στο ως άνω Μητρώο, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπου θα 

αναγράφονται σαφώς η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του, η πλήρης ταχυδρομική του 

διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του, ο αριθμός μητρώου του ή/και το είδος της ειδικής 

άδειας της επιχείρησής του.  

Επιπλέον απαιτείται να προσκομίζεται ο εγκεκριμένος από την ΕΕΤΤ  χάρτης υποχρεώσεων 

προς τους χρήστες (καταναλωτές) της επιχείρησής του. 

3. Προς απόδειξη της απαίτησης του σημείου 13.Α.3, πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης 

4. Προς  απόδειξη της απαίτησης του σημείου 13.Α.4., αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

Άρθρο 14: Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

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

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης . 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
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ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, οι φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και 

ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κατά το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Β’ της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 (Κεφάλαιο Β’) της 

παρούσας και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 13  (Κεφάλαιο Β’) της 

παρούσας, οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν:  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το 

οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

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

(Παράρτημα Β). Οδηγίες συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πεδίο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ESPD). 

Οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή 

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το άρ.73 του Ν4412/16 και τη διακήρυξη.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Το ΕΕΕΣ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας διακήρυξης.  

Συγκεκριμένα ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, της 

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ηςΙανουαρίου 2016), το 

πρότυπο ΕΕΕΣ που επισυνάπτεται ώστε να ανταποκρίνεται: α. στις καταστάσεις εκείνες για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 

αποκλεισθούν, καθώς και β) τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής πού έχουν καθοριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 

διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
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αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων στο χώρο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εισάγουν το xml αρχείο στη δ/νση: 

https://ec.europa.cu/growth/toolsdatabases/espd, προκειμένου να συμπληρώσουν το 

έγγραφο αυτό, να το εκτυπώσουν σε μορφή αρχείου pdf και αφού το υπογράψουν ψηφιακά να 

το αναρτήσουν στην προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https: //ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 

δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή αρχείου pdf προκειμένου να το υπογράψουν 

ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον σχετικό διαγωνισμό. 

2. Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υπογράφεται από α) διαχειριστή, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι  ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, β) πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ, γ) από όλα τα μέλη του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

συνεταιρισμός.  

Εναλλακτικώς είναι δυνατόν το ΕΕΕΣ να υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν,  για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 12 (Κεφάλαιο Β’) της παρούσας. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, το ΕΕΕΣ αφορά και υποβάλλεται από κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή, για τον οποίο ισχύουν όσα προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.  

4. Ειδικά για τη δήλωση περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
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αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, αυτή απαιτείται να αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών-εργαζομένων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Άρθρο 16: Κατάρτιση προσφορών 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς αποτελείται από: (α) έναν υποφάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμό 

56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 

από τον ίδιο φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή είναι μόνο τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις 

δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης 

των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 

από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
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4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

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

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

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

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής. 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή αρχείου pdf , το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

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

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

αρχείου pdf, το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά 
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δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

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

υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης. Διευκρινίσεις επί των προσφορών 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 προσφέροντα. Οι 

διευκρινίσεις δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 

ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους 

οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς στην οικονομική προσφορά και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. 

Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης 

και πάντως η παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και επισημανθεί. 

 

Άρθρο 17: Περιεχόμενο προσφορών 

Ι.  Περιεχόμενο υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»  

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται: 

1/ το ΕΕΕΣ και η εγγύηση συμμετοχής  

2/ συμπληρωμένος ο πίνακας συμμόρφωσης του παραρτήματος Γ της παρούσας, 

συνοδευόμενος από τεχνική έκθεση που περιγράφει τον τρόπο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 
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3/ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του προσφέροντος όπου θα δηλώνεται ότι: α) όλες οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς είναι αληθείς, καθώς 

επίσης και ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς 

είναι γνήσια ή πιστά αντίγραφα των γνήσιων, β) δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις 

πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση του κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου και 

κατά την περίοδο εγγύησης,  

4/ συμπληρωμένοι οι πίνακες του χρόνου παράδοσης από αφετηρία δείγματος σε προορισμό 

(Παράρτημα Α) 

5/ αναφορά του τμήματος της σύμβασης που οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

ΙΙ. Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»  

1. Στον  υποφάκελο με την ένδειξη οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα, η οποία έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος Δ 

της παρούσας και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

αρχείου pdf, το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά  υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.  

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

2. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και οι νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει όλα τα παράπλευρα έξοδα μεταφοράς, 

φορτοεκφόρτωσης και τυχόν έξοδα εκτελωνισμού.  

3. Η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ  αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Ο ΦΠΑ 

επί της συνολικής τιμής υπολογίζεται ανεξάρτητα και αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.  

4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ευρώ (€). Οι τιμές των προσφορών 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
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προσφοράς ή σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ισχύος της. Προσφορές που θέτουν 

όρους μεταβολής ή αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Προσφορές, στις οποίες δεν 

προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 18: Ισχύς  προσφορών   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για δώδεκα (12) 

μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν 

χρόνο ισχύος μικρότερο του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν 

από τη λήξη της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε καταφατική 

περίπτωση να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

 

Άρθρο 19: Εγγυήσεις 

Ι. Εγγύηση συμμετοχής 

1. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 0,1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). , ήτοι εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και τεσσάρων 

λεπτών (177,4 €).  

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 την ημερομηνία έκδοσης της 

 τον εκδότη της 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

 τον αριθμό εγγύησης 

 τη σχετική διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς και το 

αντικείμενό του 
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 το ακριβές ποσό, που καλύπτει η εγγύηση 

 το χρόνο ισχύος της 

 την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

 ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

 ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά αντίρρηση ή ένσταση εκ 

μέρους του εκδότη και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε  

πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

 ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή 

αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία θα υποβληθεί πριν την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται σε 

αυτόν με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 

στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

προσφυγής ή την έκδοση της απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή 

την έκδοση της απόφασης επί αυτών. Για τα στάδια του διαγωνισμού που προηγούνται της 

κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 

απορριφθεί αμετακλήτως. 

4. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίον θα κατακυρωθεί η σύμβαση αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως αυτή ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την 

υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
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ισχύος της ή παρέχει ψευδή στοιχεία/πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

ν. 4412/2016.  

5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος  Ε 

της παρούσας. 

ΙΙ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή 

της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί στο 5% επί του συνολικού τιμήματος της σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής, καθώς και τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ίσος με τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης πλέον ενός μήνα, ήτοι διάρκειας τεσσάρων ετών κι ενός μήνα.  Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης θα αποδεσμεύεται τμηματικά ετησίως, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.   

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος  ΣΤ της παρούσας. 

ΙΙΙ. Γενικοί όροι εγγυήσεων 

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ κι έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Επίσης, μπορούν  να  εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου ποσού κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 

Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από 

κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που όρος της 

ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η 
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μετάφραση του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

3. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν όλα τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση να 

καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα έχουν άθροισμα το συνολικό 

ποσό και θα αναφέρονται σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Κεφάλαιο Γ : Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

Άρθρο 20: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

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

αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

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

ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» την 18-04-2018 και ώρα 10:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Ηλεκτρονική  αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

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

εμπιστευτικές. 

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

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

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

ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 21: Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 το πρωί.  

2. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ως εξής: 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς. 

3. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
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υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

5. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

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

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

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

σύμβασης. 

6. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 

προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

Κεφαλαίου Γ  της παρούσας, κατόπιν δε τούτου επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

7. Η Επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

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

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

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

8. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Όλα τα 

παραπάνω επιδέχονται προσαρμογές λόγω της ηλεκτρονικής διεξαγωγής τους. Κατά της ως 

άνω απόφασης χωρούν τα ένδικα βοηθήματα/μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 24 του 

Κεφαλαίου Γ της παρούσας.  

Άρθρο 22: Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει του χρόνου παράδοσης σε 

ημέρες δέματος με προορισμό τις πόλεις των Ιωαννίνων, της Αθήνας ή της Σίνδου, 

βάσει του πίνακα που ακολουθεί. 
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Ο χρόνος παράδοσης είναι οι ημέρες που απαιτούνται για να παραδοθούν τα μεταφερόμενα 

είδη από κάθε μία αφετηρία δείγματος στον τόπο προορισμού τους (Ιωάννινα ή Αθήνα ή Σίνδο).  

Τα είδη προς μεταφορά θα φτάνουν, στα υποκαταστήματα της εταιρίας ταχυμεταφορών, 

απόγευμα και θα πρέπει να παραδίδονται στον προορισμό μέχρι τις 13:30 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες. 

Αν θα παραδίδονται την επομένη της μέρας που θα φτάνουν στα υποκαταστήματα, ο χρόνος 

παράδοσης λαμβάνει την τιμή 1 και βαθμολογείται με 120 βαθμούς. Αν θα παραδίδονται τη 

ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ

(Αφετηρία δείγματος) (Προορισμός δείγματος)

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3 ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4 ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5 ΔΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6 ΣΕΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

7 ΣΙΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

8 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

9 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

10 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

11 ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

12 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

13 ΑΙΓΙΟ ΑΘΗΝΑ 

14 ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ 

15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΑ 

16 ΠΥΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 

17 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

18 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 

19 ΣΠΑΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 

20 ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΘΗΝΑ 

21 ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 

22 ΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ 

23 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 

24 ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΘΗΝΑ 

25 ΧΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 

26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΣ 

27 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΙΝΔΟΣ 

28 ΞΑΝΘΗ ΣΙΝΔΟΣ 

29 ΚΑΒΑΛΑ ΣΙΝΔΟΣ 

30 ΔΡΑΜΑ ΣΙΝΔΟΣ 

31 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΙΝΔΟΣ 

32 ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΝΔΟΣ

33 ΑΡΤΑ ΣΙΝΔΟΣ 

34 ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 

35 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 

36 ΑΙΓΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 

37 ΠΑΤΡΑ ΣΙΝΔΟΣ 

38 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 

 (Άθροισμα)

 (Άθροισμα/38)

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

Κ (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ)

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (μέρες) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
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μεθεπόμενη, λαμβάνει την τιμή 2 και βαθμολογείται με 110 βαθμούς. Αν πρόκειται να χρειαστεί 

και μία επιπλέον ημέρα λαμβάνει την τιμή 3 και βαθμολογείται με 100 βαθμούς. Τιμή 

μεγαλύτερη του 3 δεν είναι αποδεκτή και αποτελεί λόγο αποκλεισμού των συμμετεχόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

Συνολικά θα συμπληρωθούν τριάντα οκτώ χρόνοι παράδοσης οι οποίοι θα βαθμολογηθούν 

αυτόνομα.  

Η τελική βαθμολόγηση του Κ προκύπτει διαιρώντας το Άθροισμα των αυτόνομων 

βαθμολογήσεων με το 38 που είναι ο αριθμός που προκύπτει από την καταμέτρηση των 

πόλεων αφετηρίας δείγματος. 

Τελική Βαθμολόγηση Κ: Άθροισμα / 38  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς το τετράγωνο της τελικής βαθμολόγησης της 

(αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός) πολλαπλασιαζόμενο επί 1002, σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  

𝜦 = 𝟏𝟎𝟎𝟐 ∗ (
𝜫𝝆𝝄𝝈𝝋𝜺𝝆𝜽𝜺ί𝝈𝜶 𝝉𝜾𝝁ή

𝜯𝜺𝝀𝜾𝜿ή 𝜷𝜶𝜽𝝁𝝄𝝀ό𝜸𝜼𝝈𝜼 𝜥𝟐
) 

Η προσφερθείσα τιμή είναι το άθροισμα του 30% της Τ1 προσφερόμενης τιμής και του 70% της 

Τ2 προσφερόμενης τιμής 

Τ1: Ελάχιστη χρέωση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δέματος από πόλη σε πόλη εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας.  

Τ2: Χρέωση Kg σε δέμα που δεν εμπίπτει σε ελάχιστη χρέωση. 

Προσφερθείσα τιμή  = 30% Τ1 + 70%Τ2 

 

Άρθρο 23: Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαδικασία έλεγχου  αυτών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

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

ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας, δέκα (10 ημερών) από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014, όλων 

των δικαιολογητικών προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του περιγράφονται 

στο άρθρο 12 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, όπως και προς απόδειξη πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κεφαλαίου Β της 
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παρούσας.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή 

αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και προσκομίζονται 

από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 

έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις 

δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης 

των αντιγράφων τους. 

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλονται έχουν ως εξής : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης τελευταίου μήνα, από το οποίο προκύπτει ότι, ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προς απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σε ό, τι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.  

Tο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών-εργαζομένων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής/δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

που αποδεικνύει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 

ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

4. Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα περί πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος Β, σημεία 1-4 του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 

5. Για τη διαπίστωση της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 12.3 αντί του 
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πιστοποιητικού του άρθρου 80 παρ.2 γ) του ν.4412/2016, ένορκη βεβαίωση,  από την οποία να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

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

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής,  λόγω αδυναμίας έκδοσής του επί του παρόντος 

από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

σύμφωνα με το αριθμ. ΕΣ 334130-2017/10001/13-12-2017έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα 

ΣΕΠΕ. 

Γενικές παρατηρήσεις 

1. Επισημαίνεται ότι για τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή.  

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

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

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

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

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

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

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 

δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

3. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το νομικό 

πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου, καθώς 

και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ, στο 

πρόσωπο των μελών του ΔΣ των συνεταιρισμών, και στα πρόσωπα των μελών του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου, σε κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου. 

4. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα περί μη 

πλήρωσης των λόγων αποκλεισμού υποβάλλει κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στην 

ένωση ενώ τα αποδεικτικά περί πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής υποβάλλονται 

ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας.  

5. Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή η ένωση αυτών επιθυμεί να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κεφαλαίου Β’ 
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της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει σχετική έγγραφη δέσμευση των φορών αυτών για τον ανωτέρω σκοπό.  

6. Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή η ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κεφαλαίου Β’ της 

παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας  και ότι πληρούν τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου  13 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας. 

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

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

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σε μέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

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

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

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

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

του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

9. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

10. Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
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αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 13 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας. 

11. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι 

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

12. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κεφαλαίου Β’ της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

13. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

14. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την 

απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Στην 

απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 24: Έννομη προστασία  

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά την εν λόγω διαδικασία σύναψης 

σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 25: Ματαίωση της διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
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σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 26 : Σύναψη της σύμβασης 

1. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, της 

άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής και της υποβολής 

επικαιροποιημένων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που τυχόν έχουν λήξει.  

2. Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την 

υπογραφή της. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία 

των 20 ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αφού ακολουθηθεί η 

περιγραφείσα στο άρθρο 103 Ν. 4412/2016 διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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Κεφάλαιο Δ : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Άρθρο 27: Υλοποίηση της σύμβασης 

Κάθε φορά που η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει την ανάγκη για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών, αναλόγως του αντικειμένου αποστολής, είτε αυτό παραδίδεται από αρμόδιο 

υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής στα κατά τόπους καταστήματα του αναδόχου, είτε ειδοποιεί 

τηλεφωνικά τον ανάδοχο και εν συνεχεία παραλαμβάνεται από αρμόδιο υπάλληλό του 

(αναδόχου), ο οποίος μεταβαίνει προς τούτο στο εκάστοτε σημείο αφετηρίας που προσδιορίζει 

η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, με την παράδοση του εκάστοτε αντικειμένου προς 

αποστολή, ο ανάδοχος εκδίδει και η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει το σχετικό αποδεικτικό 

αποστολής. 

Ειδικά για τις αποστολές που έχουν ως τόπο προορισμού τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου 

του Κράτους (Αθήνα, Ιωάννινα) και του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) -πρώην 

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, αρμόδιοι υπάλληλοι των εν 

λόγω φορέων δεσμεύονται κατόπιν παραλαβής του αντικειμένου της εκάστοτε αποστολής, να 

αποστέλλουν αντίστοιχα προς την αναθέτουσα αρχή αποδεικτικό ομαλούς εκπλήρωσης της 

οικείας αποστολής.  

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος κάθε μήνα. Για το σκοπό αυτό οφείλει, σε συνεννόηση με 

την αναθέτουσα αρχή, να αποστέλλει προς αυτήν αναλυτική κατάσταση με τις αποστολές που 

έχουν ενεργηθεί εντός του μήνα και σε κάθε περίπτωση με τις αποστολές που εκκρεμούν προς 

πληρωμή.  Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται ο αριθμός των αποστολών προς 

πληρωμή που αιτείται ο ανάδοχος να συμπίπτει με αυτόν που έχει βεβαιώσει η αναθέτουσα 

αρχή εντός του επίμαχου κάθε φορά χρονικού διαστήματος. Με τη μηνιαία πληρωμή του, ο 

ανάδοχος θα λαμβάνει βεβαίωση καλής εκτέλεσης του οικείου αντικειμένου της  σύμβασης. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 28: Διάρκεια – Δικαίωμα προαίρεσης –  Τροποποίηση – Λύση  σύμβασης  

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχής  γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

2. Η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας ισχύος 

της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως  δύο (2) έτη και αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με μονομερή δήλωσή της, που μπορεί να 
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ενεργοποιηθεί το μέγιστο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη λήξη ισχύος της 

αρχικής σύμβασης. 

3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση  κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψής της ή εφόσον περιέλθει σε μία από τις 

καταστάσεις αυτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.     

 

Άρθρο 29: Πληρωμή  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως με την τμηματική παροχή των 

δημοπρατούμενων υπηρεσιών, όπως τούτο περιγράφεται στο άρθρο 27 του παρόντος 

Κεφαλαίου.  

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή, να αποστέλλει 

προς αυτήν αναλυτική κατάσταση με τις αποστολές που έχουν ενεργηθεί εντός του μήνα και σε 

κάθε περίπτωση με τις αποστολές που εκκρεμούν προς πληρωμή.  Για την ολοκλήρωση της 

πληρωμής απαιτείται ο αριθμός των αποστολών προς πληρωμή που αιτείται ο ανάδοχος να 

συμπίπτει με αυτόν που έχει βεβαιώσει  η αναθέτουσα αρχή εντός του επίμαχου κάθε φορά 

χρονικού διαστήματος. Με τη μηνιαία πληρωμή του, ο ανάδοχος θα λαμβάνει βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης του οικείου αντικειμένου της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
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Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

0,06% (άρθρο 4 του ν. 4013/2011), σε κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ ύψους 0,06% (άρθρο 350 παρ.3 

του ν.4412/2016 και ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος Χαρτοσήμου όπως και την εκάστοτε 

ισχύουσα εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από καθένα μέλος της 

ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της σύμβασης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. 

 

Άρθρο 30: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν  ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση  ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση,  επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της  σύμβασης, 

β) ανάλογα με την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος 

από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων. 

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

4. Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
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κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

5. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 31: Εμπιστευτικότητα αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής να τηρεί εχεμύθεια ως προς όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της αναθέτουσας αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά, προφορικά, ηλεκτρονικά) που 

περιέρχονται στην αντίληψή του κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, ακόμα 

και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί από την αναθέτουσα αρχή ως εμπιστευτικά.  

 

Άρθρο 32: Επίλυση διαφορών 

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα συναφθεί διέπονται αποκλειστικά από το 

ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την 

εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 33: Υπεργολαβία 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
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συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 

θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο  άρθρο 12 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και με τα 

αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

Αθανάσιος Βλάχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Πίνακας χρόνου παράδοσης από αφετηρία δείγματος σε προορισμό 

Παράρτημα Β :  ΕΕΕΣ 

Παράρτημα Γ :    Πίνακας συμμόρφωσης   

Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

Παράρτημα Ε :       Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Παράρτημα ΣΤ:      Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πίνακας χρόνου παράδοσης από αφετηρία δείγματος σε προορισμό 

 

 

  

ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ

(Αφετηρία δείγματος) (Προορισμός δείγματος)

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3 ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4 ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5 ΔΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6 ΣΕΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

7 ΣΙΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

8 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

9 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

10 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

11 ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

12 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

13 ΑΙΓΙΟ ΑΘΗΝΑ 

14 ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ 

15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΑ 

16 ΠΥΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 

17 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

18 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 

19 ΣΠΑΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 

20 ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΘΗΝΑ 

21 ΛΑΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 

22 ΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ 

23 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 

24 ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΘΗΝΑ 

25 ΧΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 

26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΣ 

27 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΙΝΔΟΣ 

28 ΞΑΝΘΗ ΣΙΝΔΟΣ 

29 ΚΑΒΑΛΑ ΣΙΝΔΟΣ 

30 ΔΡΑΜΑ ΣΙΝΔΟΣ 

31 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΙΝΔΟΣ 

32 ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΝΔΟΣ

33 ΑΡΤΑ ΣΙΝΔΟΣ 

34 ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 

35 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 

36 ΑΙΓΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 

37 ΠΑΤΡΑ ΣΙΝΔΟΣ 

38 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 

 (Άθροισμα)

 (Άθροισμα/38)

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

Κ (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ)

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (μέρες) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΕΕΣ 

Βλέπε  συνημμένο αρχείο σε μορφή αρχείου .xml και .pdf  που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πίνακας συμμόρφωσης 

α/α Προδιαγραφές 

 

Απάντηση 

 

Τεκμηρίωση 

1. Οργανωμένο δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα   

2. 

Μηχανογραφικό - Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

και παρακολούθησης της διακινούμενης 

αλληλογραφίας, για την αναζήτηση της αποστολής  

  

3. Έκδοση μηνιαίας κατάστασης ελέγχου παραλαβών   

4.  

Παράδοση εγγράφων και δεμάτων (φορητά ψυγεία 

με δείγματα μη πόσιμου φυσικού νερού, κενών 

φιαλών και παγοκυστών) από πόλη σε πόλη εντός 

Ελλάδας από τις 08:00 έως 13:30 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες.  

  

5.  

Υποβολή πίνακα με τους χρόνους παράδοσης 

δεμάτων (φορητά ψυγεία με δείγματα μη πόσιμου 

φυσικού νερού) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

  

6. 

Υποχρέωση γνωστοποίησης περιστατικών ανωτέρας 

βίας που συνιστούν λόγο αδυναμίας προσήκουσας 

παροχής των επιθυμητών υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς 

  

7. 

Αποδοχή της υποχρέωσης αποζημίωσης της 

αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης ή/και απώλειας ή/και καταστροφής των 

μεταφερόμενων αντικειμένων, που δεν οφείλεται σε 

λόγους ανωτέρας βίας 

  

18PROC002787218 2018-03-12



  

 

 

 

 

56 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Υπόδειγμα  οικονομικής προσφοράς 

(Ανήκει στην 11977/9-3-2018 διακήρυξη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Προς : 

Τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Σύμφωνα με την 11977/9-3-2018 διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ», προσφέρω την ακόλουθη τιμή ως εξής: 

 

Α/Α Τιμή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(24%) 

Προσφερόμενη τιμή 

(με ΦΠΑ) 

 

ΤΙΜΗ 1 (Τ1) 

 
Ελάχιστη χρέωση 

(Από πόλη σε πόλη) 

   

 

ΤΙΜΗ 2 (Τ2) 

 
Χρέωση κιλού σε δέμα που 

δεν εμπίπτει στην ελάχιστη 

χρέωση 

   

 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από τις προσφερόμενες τιμές και τις υποβάλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου 

του παρόντος διαγωνισμού.   

  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ΤΡΑΠΕΖΑ ……… 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης ………………  

 

ΠΡΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ι.Ε.Υ.Π 

Δ/ΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Κ.57400, ΣΙΝΔΟΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. …………...… για ΕΥΡΩ ………..  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής, ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και μέχρι 

του ποσού των ………………… ΕΥΡΩ (……. και ολογράφως ……..), στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η εγγύησή μας, υπέρ  

{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: 

της Εταιρείας ……………………………..……………………………………………………………………………., ΑΦΜ: 

…………..…………  Δ/νση: ..……………… Τ.Κ…………},  

{ή σε περίπτωση ένωσης: 

των Εταιρειών α) ……………………………..……………………………………………………., ΑΦΜ: 

…………..…………  Δ/νση: ..……………… Τ.Κ…………, β) 

……………………………..………………………………………………………………., ΑΦΜ: …………..…………  Δ/νση: 

..……………… Τ.Κ…………, ….. κ.λπ. …… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 

από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................................................... με 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δειγμάτων και εγγράφων, σύμφωνα με 

την αριθμ., 11977/9-3-2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του 

Οργανισμού σας, για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και 

λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 

5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Αποστολές δειγμάτων - 

Ταχυμεταφορές». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας που απορρέουν 

από την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμβασης 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ……… 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης ………………  

 

ΠΡΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ι.Ε.Υ.Π 

Δ/ΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Κ.57400, ΣΙΝΔΟΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. …………...… για ΕΥΡΩ ………..  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής, ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και μέχρι 

του ποσού των ………………… ΕΥΡΩ (……. και ολογράφως ……..), στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η εγγύησή μας, υπέρ  

{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: 

της Εταιρείας ……………………………..……………………………………………………………………………., ΑΦΜ: 

…………..…………  Δ/νση: ..……………… Τ.Κ…………},  

{ή σε περίπτωση ένωσης: 

των Εταιρειών α) ……………………………..……………………………………………………., ΑΦΜ: 

…………..…………  Δ/νση: ..……………… Τ.Κ…………, β) 

……………………………..………………………………………………………………., ΑΦΜ: …………..…………  Δ/νση: 

..……………… Τ.Κ…………, ….. κ.λπ. …… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 

από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών 

δειγμάτων και εγγράφων, σύμφωνα με την αριθμ 11977/9-3-2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού του Οργανισμού σας, για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία 

Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Αποστολές 

δειγμάτων - Ταχυμεταφορές». 

Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή που αφορά στην παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την …../…../2018. 

Μετά την ημερομηνία αυτή καθίσταται αυτοδίκαια άκυρος και δεν έχει καμία ισχύ απέναντί 

μας, εφόσον πριν από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν μας ανακοινώθηκε 

εγγράφως κάποια αξίωσή σας επί του ποσού της εγγύησης, σε βάρος αυτού του οποίου 

εκδόθηκε. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε τη ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται ότι το σύνολο των χορηγηθεισών και εν ισχύ Ε/Ε που 

έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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