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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 60 

Πόλη Μαρούσι Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 151 25 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο +30-2106151000 

Φαξ +30-2106105049 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eett.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ. Σαραντάκη 

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

 

Αναθέτουσα Αρχή  

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ΕΕΤΤ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή η 
οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, σε θέματα  παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση, και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.eett.gr 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 Ν. 4281/2014  (ΦΕΚ 
160/Α’/2014) και στο άρθρο 15 της  Υ.Α. με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eett.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα το έργο της μέτρησης του χρόνου διακίνησης 
της Αλληλογραφίας Α΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012) και της Υπουργικής Απόφασης 
72142/1663/04.12.2014 (ΦΕΚ 3423/Β΄/2014) «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχομένων 
καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών».  
 
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του εν λόγω έργου δίδεται στο Παράρτημα Ι. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64110000  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (€230.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για 
μεγαλύτερο ή μικρότερο αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας.  

Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάθεση στον Ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών / επέκταση 
της σύμβασης υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου  132 του 
Ν. 4412/2016. 

Η διάρκεια της σύβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αφορά Μετρήσεις Ποιότητας 
περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



 6 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5-11-2018 και ώρα 12:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  5-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
26-9-2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.eett.gr. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


 7 

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. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2018/S 186-420502 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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 ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
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της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων 
(συμπράξεις, κοινοπραξίες) που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

4.1. Είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από την 
«ΕΛΤΑ. Α.Ε.», 

4.2. Συμμετέχουν, ως αποκλειστικοί Ανάδοχοι ή σε συνεργασία με άλλα Πρόσωπα ή, ως 
μέρος ευρύτερου σχήματος, σε υπό εξέλιξη Διαγωνισμό της «ΕΛΤΑ ΑΕ» ή θυγατρικής της 
εταιρείας, 

4.3. Διενεργούν έργο, τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς τους, όσο και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί, για την «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή θυγατρική αυτής. 

5. Ενδεχόμενη ανάθεση έργου από την «ΕΛΤΑ Α.Ε.» ή θυγατρική της εταιρεία στο Πρόσωπο 
ή την Ένωση Προσώπων, στο οποίο θα κατακυρωθεί το παρόν έργο, μετά την υπογραφή και 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, αποτελεί λόγο κήρυξης του 
Αναδόχου, εκπτώτου.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων 
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(4.600) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

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

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) 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. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 



 13 

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, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν  αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.    
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι υποψήφιοι, είτε, ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε, ως μέλη κοινοπρακτικού  
σχήματος/Oμίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα 
ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η πολυπλοκότητα της 
δημοπρατούμενης προμήθειας/ υπηρεσίας. Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν αποδεδειγμένα κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο στα 300.000€ 
ετησίως κατά τα τελευταία 3 έτη. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, η 
χρηματoοικονομική ικανότητα εξετάζεται, σε σχέση με κάθε ένα των συμμετεχόντων στην 
κοινοπραξία και, ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή έργων που έχει 
παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η εμπειρία του 
σχετικά με το αντικείμενο του έργου, με κύρια αναφορά σε έργα υλοποίησης στατιστικών 
ερευνών και συστημάτων μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση / κοινοπραξία ένα τουλάχιστον 
μέλος αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση 
τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου έργου εντός των τελευταίων τριών (3), πριν την διενέργεια 
του διαγωνισμού, ετών.  

Ως ανάλογο έργο νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή:  

α) έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση στατιστικών ερευνών και συστημάτων 
μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών.  

β) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 30% του προϋπολογισμού 
του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ) και  

γ) έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Ως ημερομηνία 
ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του έργου.  

Η έλλειψη της παραπάνω περιγραφόμενης εμπειρίας σε ανάλογο έργο ή η μη προσήκουσα 
απόδειξή της καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας το οποίο συμμετέχει στην κοινοπραξία, 
με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 1  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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. 

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 το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

2.2.8.2.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4-2.2.8). 

                                                           
1 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται   οδηγίες για 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.2.8.2.2 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά2: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

                                                           
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων στο διαγωνισμό διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι 
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι 
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόμενους.   
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του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές).  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και  2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και  2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

2.2.8.2.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

- Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται, σύμφωνα με την 
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου ο διαγωνιζόμενος (ή εφόσον πρόκειται περί 
κοινοπραξίας, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένος.  

Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του 
διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος 
της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας).  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

2.2.8.2.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς υποβάλλουν περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχουν παράσχει ή παρέχουν επί 
του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η Γενική και Ειδική Εμπειρία τους σχετικά με 
το αντικείμενο του έργου. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για 
την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. 
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Για την απόδειξη της ως άνω τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα 
ακόλουθα:  
α) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη πρόσωπα) και, 
ενδεχομένως, έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
β) Κατάλογο των έργων που ο υποψήφιος έχει αναλάβει, με ανάλογο αντικείμενο.  

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
Στον κατάλογο αναφέρονται: 

- ο αρχικός προϋπολογισμός,  

- το τελικό κόστος,  

- η ημερομηνία παροχής,  

- η συνολική διάρκεια,  

- η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και  

- το αν είναι ήδη αποπερατωμένα  

- και οι αποδέκτες τους (σημαντικότεροι πελάτες), δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. 
 

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής: 
 
- Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.  
- Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε 
πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων, πρέπει 
να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά. 
Σημειώνεται, ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/ εξηγείται η σχέση 
των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων των έργων δεν είναι επαρκής. 
 
γ) Αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα, το οποίο είναι 
παρόμοιο με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο. 

2.2.8.2.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 
ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

2.2.8.2.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
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οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

2.2.8.2.7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

2.2.8.2.8 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

2.3.1.1 Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  

2.3.1.2 Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙII, και στη συνέχεια θα 
αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί η οικονομική τους προσφορά. 

2.3.1.3 Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(ΕΔ). 

2.3.1.4 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

2.3.1.5 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

2.3.1.6 Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

2.3.1.7 Από την εξέταση της Τεχνικής προσφοράς προκύπτει η Τεχνική Βαθμολογία (ΤΒ) των 
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τον τύπο  

ΤΒ= ΤΒ[Α] + ΤΒ[Β] + ΤΒ[Γ] 
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Οι βαθμοί ΤΒ[Α], ΤΒ[Β] και ΤΒ[Γ], αντιστοιχούν στην βαθμολόγηση των στοιχείων των 
προσφορών όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσης  

2.3.1.8 Με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, προκύπτει το προτεινόμενο 
κόστος της κάθε προσφοράς. Η τελική βαθμολογία (Β) της κάθε προσφοράς προκύπτει με 
συνδυασμό της Τεχνικής Βαθμολογίας (ΤΒ) και του κόστους της συγκεκριμένης προσφοράς 
(Κ), σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο: 

𝛣 =
𝛫

𝛵𝛣
 

 

Ο λόγος της τελικής βαθμολογίας στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές 
βαθμολογίες ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου 
κλπ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη ελάχιστη τελική βαθμολογία Β. Προσφορές 
που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι 
ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά ως προς την τεχνική 
βαθμολογία (ΤΒ). 

2.3.1.9 Απόρριψη λόγω χαμηλών προσφορών. Για τις προσφορές που κρίνονται από την ΕΔ 
ως ασυνήθιστα χαμηλές, η ΕΔ δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Εάν η ΕΔ κρίνει 
ότι οι παρασχεθείσες διευκρινίσεις δεν είναι επαρκείς, τότε μπορεί να τις απορρίψει και η 
συνολική προσφορά θα απορρίπτεται.  

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
/τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/2017 ( ΦΕΚ Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της   
Υπουργικής Απόφασης αριθ. 56902/2017 ( ΦΕΚ Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά και 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η οικονομική 
προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα «Οικονομική Προσφορά» του 
Παραρτήματος IV της παρούσας.  

2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
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 
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και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

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 ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά. 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες και κάθε άλλο συναφές στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του 
Διαγωνιζόμενου, δύναται να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της προσφοράς του: 

1. Αποτελεσματικότητα Υποψηφίου Αναδόχου. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει 
αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά με την Αποτελεσματικότητά του. Η 
συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τα εξής : 

1.1. Γενικό προφίλ εταιρίας (μέγεθος, παρουσία) στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή διεθνή 
αγορά,  

1.2. Διαθέσιμη υποδομή ανθρώπινου δυναμικού (στελέχωση και επίπεδο κατάρτισης), 

1.3. Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση για επιτυχή υλοποίηση του έργου 
(ποιοτικά και χρονικά). 

2. Κριτήρια σε σχέση με τη Μεθοδολογία Υλοποίησης. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει 
αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά με την αναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης 
του υπό ανάθεση Έργου. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, 
τα εξής : 

2.1. Αντίληψη προσέγγισης και αρχικός σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
13850, περιλαμβάνοντας ελάχιστο αριθμό και γεωγραφική κατανομή αντεπιστελλόντων. Ο 
Υποψήφιος πρέπει να βεβαιώνει ότι οι αντεπιστέλλοντες που θα χρησιμοποιηθούν δεν 
δύνανται να συμμετέχουν, ταυτόχρονα, ως αντεπιστέλλοντες, σε οποιοδήποτε άλλο έργο. Η 
ΕΕΤΤ διατηρεί δικαίωμα σχετικών ελέγχων.   
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2.2. Αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης του έργου και ανάλυση των δραστηριοτήτων και 
των επί μέρους ενεργειών, 

2.3. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων Α΄ και Β΄ Φάσης και του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης των φάσεων. 

3. Κριτήρια σε σχέση με το Σχήμα Υλοποίησης του Έργου. Η Προσφορά θα πρέπει να 
περιέχει την πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά με τα στοιχεία για το σχήμα υλοποίησης του 
έργου, το οποίο αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και την Ομάδα Έργου, καθώς και 
από στοιχεία για την απασχόληση (ποσοστά ή ώρες απασχόλησης) και τον καταμερισμό 
εργασίας της Ομάδας, με αναλυτική περιγραφή των θεμάτων, ανά ενότητα έργου που θα 
αναλάβει το κάθε μέλος της Ομάδας. Τα συνεκτιμώμενα στοιχεία είναι τα εξής :  

3.1. Επάρκεια και εμπειρία του Υπεύθυνου Έργου, 

3.2. Επάρκεια και εμπειρία στελεχών – ερευνητών της Ομάδας Έργου, 

3.3. Καταμερισμός εργασίας και αναλυτική περιγραφή του έργου κάθε μέλους της Ομάδας 
Έργου (και για τις δύο φάσεις). 

3.4. Θα αναφερθούν, επίσης, και ο συνολικός αριθμός των ανθρωποωρών  και η 
προσέγγιση της κατανομής τους, ανά μήνα,  τις οποίες   τα πλέον έμπειρα στελέχη/μέλη της 
Ομάδας Έργου θα ασχοληθούν με την εκτέλεση του έργου.  

3.5. Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας έργου δεν είναι μόνιμο προσωπικό του 
υποψήφιου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται δήλωση συνεργασίας 
για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου ή και κατόπιν αυτής, εφόσον 
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του παρόντος έργου.  

3.6. Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Έργου θα έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 
Παράρτημα III.  

3.7. Θα επισυνάπτεται κατάλογος των μελών μεγάλης εμπειρίας (experts) της ομάδας που 
θα εκτελέσει το έργο, με τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά τους σημειώματα, στα 
οποία να αναφέρονται τα ομοειδή με το παρόν έργα στα οποία έχει συμμετάσχει καθένας 
και να γίνεται περιγραφή του ρόλου τους σε κάθε έργο.  

3.8. Θα επισυνάπτονται, επίσης, τα βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικοί τίτλοι του υπολοίπου προσωπικού που προτίθεται να διαθέσει για το 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ο υποψήφιος. Στα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει 
να αναφέρονται, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, τα ομοειδή με το παρόν έργα στα 
οποία έχει συμμετάσχει κάθε μέλος του προσωπικού και να γίνεται περιγραφή του ρόλου 
του σε κάθε έργο.  

3.9. Στα στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
στο Έργο (experts και λοιπό προσωπικό) θα πρέπει να ορίζεται ένα (1) στέλεχος του 
Υποψηφίου, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και την τεχνική ικανότητα, ως 
Υπεύθυνος Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα I. 

2.4.3.3 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της 
διακήρυξης:  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή (ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών) 
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 
δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή . 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΔ), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών των αιτήσεων συμμετοχής και του 
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στις 5/11/2018 
και ώρα 13:00.  

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
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περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια ΕΔ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία και να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο στην 
ολομέλεια της ΕΕΤΤ προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην 
παρούσα. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η ΕΔ 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.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω στην παρούσα. 
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3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , 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.  

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 
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πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την ΕΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια ΕΔ, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή της μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της ΕΔ 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.   

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
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κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΔ. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4  Υπεργολαβία 

4.4.1.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.1.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.1.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

4.4.1.4 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Χρονική διάρκεια Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης  

Η Σύμβαση θα προβλέπει τον χρόνο παράδοσης του αντικειμένου της δημοπρατούμενης 
υπηρεσίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσης που 
αναλυτικώς περιγράφεται. Η σύμβαση θα λήξει με την έκδοση πρωτοκόλλου καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης από την  επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΕΤΤ.  

5.2 Παρακολούθηση της εκτέλεσης – Παραλαβή 

Η ΕΕΤΤ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, η οποία  
παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας Σύμβασης και ιδίως: προβαίνει σε 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, μεταφέρει τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ, παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο και εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, ελέγχει και παραλαμβάνει την 
παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η σύμβαση και εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

5.3  Τρόπος πληρωμής  

5.3.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Α)  Η αμοιβή θα καταβληθεί σε επτά (7) δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα καταβληθεί, μετά 
την τελική αποδοχή του παραδοτέου της Α΄ φάσης. Οι επόμενες δόσεις, εκάστη εκ των 
οποίων θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 
θα καταβάλλονται με την παράδοση και τελική αποδοχή, εκ μέρους της ΕΕΤΤ :  

α΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου,  

β΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων Β΄ εξαμήνου,  

γ΄. της 12μηνης αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου, και του 
αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα 
απαραίτητα στοιχεία, 

δ΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων Γ΄ εξαμήνου,  

ε΄. της αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων Δ΄ εξαμήνου,  

στ΄. της 12μηνης αναλυτικής και συνοπτικής Έκθεσης Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου, και του 
αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα 
απαραίτητα στοιχεία, 

Β) Με την υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον Ανάδοχο 
έντοκης προκαταβολής, που θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
συμβατικής αμοιβής του έργου, με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016 και 4.1. της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης προκαταβολής, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το υπολειπόμενο ποσό θα καταβληθεί σε μία 
(1) δόση εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
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έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
5.1.1.4.. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του 
τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.3.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας. 

5.4  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.4.1.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται 
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.4.1.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

Β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.5  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων  των παραγράφων 5.4, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Σκοπός του Έργου : 

 
Σκοπός του έργου είναι η μέτρηση της ποιότητας της ταχυδρομικής καθολικής υπηρεσίας 
εσωτερικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 (στοιχ. ιστ’) του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α’ 44). 
 
Σύμφωνα με την ΥΑ «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και 
ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3423/Β/19-12-2014), η ΕΕΤΤ διενεργεί με 
φροντίδα και δαπάνες της, μέτρηση της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας με τη 
συνδρομή ανεξάρτητου φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13850 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ενώ φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.   
 
Η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» παραμένει Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως την 31η.12.2028. Οι 
όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται, βάσει των προβλεπομένων στη 
σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται, μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και της «ΕΛΤΑ Α.Ε.» (άρθρο 21 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/2012). 
 
Περιγραφή του έργου : 

 
Οι διαδικασίες και ο στατιστικός σχεδιασμός του ελέγχου της ποιότητας της καθολικής 
υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850, όπως ισχύει. 
 
Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850 ορίζει τη μέθοδο μέτρησης του χρόνου διακίνησης από το 
ένα άκρο στο άλλο της μεμονωμένης αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού, που 
συλλέγεται, προωθείται και διανέμεται από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 
(Φ.Π.Κ.Υ.). Η μέτρηση της ποιότητας εκφράζεται, ως ποσοστό της αλληλογραφίας, το οποίο 
διακινήθηκε, από άκρο σε άκρο, δηλαδή από την έδρα του αποστολέα στην έδρα του 
παραλήπτη, μέσα σε (Χ + n) εργάσιμες ημέρες, όπου «Χ» η ημέρα κατάθεσης. Ειδικότερα, 
μετράται η αθροιστική κατανομή του ποσοστού των εμπρόθεσμων επιστολών για χρονική 
περίοδο, από Χ + 1 έως Χ + 10. Στους υπολογισμούς πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα 
ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία παραδίδονται σε διάστημα μέχρι Χ + 30, ενώ για όσα 
απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο πρέπει να εξαιρούνται από τις μετρήσεις. 
 
Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850 ορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων για τον σχεδιασμό του 
συστήματος μέτρησης της μεμονωμένης αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ενός δικτύου αντεπιστελλόντων. Ο σχεδιασμός του 
δείγματος μέτρησης βασίζεται σε πραγματικές ροές αλληλογραφίας.  
 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13850, το σύστημα μέτρησης του χρόνου 
διακίνησης της αλληλογραφίας πρέπει να είναι αξιόπιστο και να δίνει στατιστικές μετρήσεις 
σε προκαθορισμένο επίπεδο ακρίβειας. Το σύστημα μέτρησης πρέπει να είναι συνεχές και 
να καλύπτει όλες τις ημέρες (με εξαίρεση το Σάββατο και την Κυριακή και τις επίσημες 
αργίες), εβδομάδες και μήνες του ημερολογιακού χρόνου. 
 

Μεθοδολογία : 

 
Η μεθοδολογία μέτρησης πρέπει να βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
πραγματικής ροής αλληλογραφίας Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού, μεμονωμένη.  
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Οι αντεπιστέλλοντες-αποστολείς, καταγράφουν την ημέρα και ώρα αποστολής του 
ταχυδρομικού αντικειμένου ελέγχου, ενώ οι αντεπιστέλλοντες-παραλήπτες καταγράφουν 
την ημερομηνία παράδοσης. Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι το διαγνωστικό 
σύστημα δεν εισαγάγει μεροληψία στην, από άκρο σε άκρο, μέτρηση.  
 
Οι αποστολείς και οι παραλήπτες πρέπει να χωροθετηθούν, με τρόπο ώστε να καλύπτεται 
το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας (100% των νομών της χώρας), ακολουθώντας τις 
απαιτήσεις γεωγραφικής κάλυψης. 
 
Η ομάδα των αντεπιστελλόντων πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον Φ.Π.Κ.Υ. και η 
διαχείρισή της να διέπεται από το πρότυπο ΕΝ 13850 και από το Διεθνές Εμπορικό 
Επιμελητήριο / ESOMAR, Διεθνείς Κώδικες Πρακτικής Marketing και Κοινωνικής Έρευνας. 
 
Δείγμα : 
 
Το μέγεθος του δείγματος θα είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) απλές, έγκυρες 
επιστολές ελέγχου, ανά έτος, η δε κατανομή τους ανά διαδρομή, θα γίνει με βάση τον 
οριστικό στατιστικό σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της Real Mail Study.  
 
Το δείγμα των επιστολών ελέγχου, πρέπει να ακολουθεί τις ροές αλληλογραφίας Α΄ 
προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας, καθώς και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών (κύριων και δευτερευόντων) της πραγματικής αλληλογραφίας. Ο 
σχεδιασμός του δείγματος βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης των χαρακτηριστικών 
της αλληλογραφίας (Real Mail Study - RMS), όπως αυτά παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 
Η χωροθέτηση των αντεπιστελλόντων πρέπει να καλύπτει επαρκώς το σύνολο των νομών 
της χώρας. Αρχές για τον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των αντεπιστελλόντων 
περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ 13850, σύμφωνα προς το οποίο ο αριθμός των σημείων 
κατάθεσης ισούται με τον αριθμό των σημείων επίδοσης, ενώ ο καθορισμός του αριθμού 
των σημείων κατάθεσης λαμβάνει υπόψη την προσφάτως εκτιμώμενη ετήσια μέτρηση 
ποιότητας, καθώς και τον συντελεστή συσχέτισης των επιστολών που εκκινούν 
(τερματίζουν) από (στο) ίδιο σημείο κατάθεσης (παραλαβής). Για τη διακίνηση των 
επιστολών ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 450 σημεία προσαγωγής (κατάθεση 
& επίδοση), σε κάθε χρονικό σημείο εκτέλεσης του Έργου. Το σύνολο των σημείων 
κατάθεσης επιστολών ελέγχου θα είναι κατά το δυνατόν ίσο με το σύνολο των σημείων 
επίδοσης. Μέχρι 30% των συμμετεχόντων αντεπιστελλόντων δύναται να έχει διπλό ρόλο 
αποστολέα / παραλήπτη ταυτόχρονα. Ο αριθμός των φυσικών προσώπων οι οποίοι 
μετέχουν στο δίκτυο των αντεπιστελλόντων ανέρχονται σε τουλάχιστον διακόσια ογδόντα 
(280), σε κάθε χρονικό σημείο εκτέλεσης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ανανεώνει το 
30% των συμμετεχόντων αντεπιστελλόντων σε ετήσια βάση.  
 
Εκτιμητές : 
 
Ο εκτιμητής ποιότητας για την Επικράτεια, εξάγεται, ως σταθμισμένος μέσος όρος των 
εκτιμητών ποιότητας επιμέρους γεωγραφικών στρωμάτων, η δε στάθμιση, 
πραγματοποιείται με βάση τα βάρη των γεωγραφικών στρωμάτων, όπως αυτά προκύπτουν 
από τη μελέτη των χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας (Real Mail Study – RMS 2015). 
 
Η ακρίβεια του εκτιμητή του χρόνου διακίνησης, λαμβάνει υπόψη, κατ’ ελάχιστον, τον 
εκτιμητή του χρόνου διακίνησης των επιμέρους γεωγραφικών στρωμάτων, τα βάρη των 
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στρωμάτων αυτών όπως προκύπτουν από την RMS, τον αριθμό των σημείων κατάθεσης και 
επίδοσης, καθώς και τον βαθμό συσχέτισης των ταχυδρομικών αντικειμένων ελέγχου που 
εκκινούν (τερματίζουν) από (στο) ίδιο σημείο προσαγωγής (αναλυτική περιγραφή στο 
παράρτημα Α του  ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13850). 
 
Το κάθε σημείο προσαγωγής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 
τέσσερα (4) συνεχή χρόνια, ενώ τα στοιχεία διεύθυνσης των αντεπιστελλόντων θα πρέπει 
να παραμένουν άγνωστα στον ΦΠΚΥ. 
 
Τα πραγματικά βάρη των γεωγραφικών στρωμάτων, των πρωτευόντων και δευτερευόντων 
χαρακτηριστικών «διορθώνονται» από τους αντίστοιχους εκτιμητές που έχουν προκύψει 
από τη μελέτη των χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας (Real Mail Study – RMS 2015). Το 
ποσοστό της έγκυρης αλληλογραφίας για κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν θα 
πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχετική κλίμακα από την 
τιμή στόχο. 
 
Φάσεις του έργου : 

 

Φάση Α΄: Εκπόνηση της Μελέτης : 

 
Εκπόνηση της έκθεσης οριστικού Στατιστικού Σχεδιασμού και οργάνωση του συστήματος 
μέτρησης. 
 
Σχεδιασμός προδιαγραφών επαρκούς γεωγραφικής κάλυψης (π.χ. καθορισμός του 
μεγέθους και χωροθέτηση της ομάδας των αντεπιστελλόντων, επιλογή ενεργών 
δρομολογίων), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων στοιχείων 
χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας  (Real Mail Study). 
 
Ανάπτυξη προδιαγραφών και επιλογή πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τις 
συνεχείς μετρήσεις. 
 
Τεκμηρίωση της ποιότητας για όλες τις διαδικασίες του έργου. 
 

Τίτλος Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης 

Έκθεση οριστικού Στατιστικού Σχεδιασμού 
και οργάνωση του συστήματος μέτρησης. 

Τέσσερεις (4) εβδομάδες από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

 

Φάση Β΄: Λειτουργία – Παροχή εκθέσεων των αποτελεσμάτων μέτρησης της 

αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας : 

 
Με το πέρας της Φάσης Α θα ξεκινήσει η Φάση Β’ η οποία αφορά Μετρήσεις Ποιότητας 
περιόδου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με τις ακόλουθες επιμέρους 
υποχρεώσεις: 
 
(α) Προσδιορισμός στοιχείων ποιότητας ανά νομό και συνολικά αποτελέσματα για όλη 

την χώρα, καθώς και της ποσοστιαίας αθροιστικής κατανομής των ημερών 
παράδοσης (Χ + n) της αλληλογραφίας. 

 
(β) Όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στον από άκρο σε άκρο χρόνο 

διακίνησης της αλληλογραφίας. Το σύστημα μέτρησης των ημερών παράδοσης θα 



 40 

πρέπει να είναι συνεχές και να περιλαμβάνει όλους τους μήνες του χρόνου 
συμπεριλαμβανομένων εορτών, καλοκαιρινών διακοπών κ.τ.λ. 

 
(γ) Παράδοση επίσημων εκθέσεων αποτελεσμάτων ανά εξάμηνο και έτος, και όχι 

αργότερα από ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προς μέτρηση περιόδου. Οι 
εξαμηνιαίες εκθέσεις θα περιέχουν αναλυτικά επιμέρους στατιστικά στοιχεία για όλη 
τη χώρα, χρησιμοποιώντας, ως σημείο αναφοράς τις προδιαγραφές και τα ποσοστά 
επίδοσης που αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 3423/Β/19-12-2014 Υ.Α. ή σε νεώτερη 
αυτής. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τις εκθέσεις σύνοψης σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

   

Τίτλος Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης 

Εξαμηνιαία αναλυτική έκθεση 
αποτελεσμάτων  

Μέχρι ένα (1) μήνα μετά το πέρας κάθε 
εξαμήνου μέτρησης και την έγκριση των 
εξαιρέσεων από την ΕΕΤΤ 

Εξαμηνιαία έκθεση σύνοψης  
Μέχρι ένα (1) μήνα μετά το πέρας κάθε 
εξαμήνου μέτρησης και την έγκριση των 
εξαιρέσεων από την ΕΕΤΤ 

Αναλυτική και συνοπτική έκθεση 12μήνου 
και αντίστοιχου ημερολογιακού έτους 

Συνυποβάλλεται με τις εξαμηνιαίες εκθέσεις 
Β’ εξαμήνου και εντός μηνός από το πέρας 
του ημερολογιακού έτους και την έγκριση 
των εξαιρέσεων από την ΕΕΤΤ.  

 
Συνολικά κατά τη Φάση Β΄ θα υποβληθούν έξι (6) Παραδοτέα: 
 
α΄. αναλυτική και συνοπτική Έκθεση αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου,  

β΄. αναλυτική και συνοπτική Έκθεση αποτελεσμάτων Β΄ εξαμήνου,  

γ΄. 12μηνης αναλυτική και συνοπτική Έκθεση Α΄ και Β΄ εξαμήνου, και αντίστοιχου 
ημερολογιακού έτους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα στοιχεία, 

δ΄. αναλυτική και συνοπτική Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ εξαμήνου,  

ε΄. αναλυτική και συνοπτική Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ εξαμήνου,  

στ΄. 12μηνη αναλυτική και συνοπτική Έκθεση Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου, και αντίστοιχου 
ημερολογιακού έτους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα στοιχεία, 

 
Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναλυτικές και συνοπτικές εκθέσεις και για 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, εφόσον ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα 
στοιχεία και χωρίς αυτό να επηρεάσει τις πληρωμές του Αναδόχου βάσει των ανωτέρω 
παραδοτέων. 
 
Το περιεχόμενο των εκθέσεων θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:  
(1) Ποσοστό έγκυρων / εμπρόθεσμων / άκυρων / εξαιρούμενων, συνολικά ανά 

γεωγραφικό στρώμα και Νομό της χώρας και φυσικών χαρακτηριστικών επιστολών 

ελέγχου. 

(2) Αθροιστική κατανομή από (Χ+1) έως (Χ+10), ανά γεωγραφικό στρώμα και Νομό της 

χώρας. 

(3) Μέσο όρο ημερών παράδοσης, ανά γεωγραφικό στρώμα και Νομό της χώρας. 

(4) Αριθμό έγκυρων επιστολών ελέγχου, ανά γεωγραφικό στρώμα και Νομό της χώρας. 



 41 

(5) Αριθμό σημείων προσαγωγής (induction points), ανά γεωγραφικό στρώμα και Νομό 

της χώρας. 

(6) Λεπτομερή υπολογισμό της διακύμανσης, ανά γεωγραφικό στρώμα και Νομό, κατά 

την παράγραφο Α2 του προτύπου ΕΝ 13850. 

(7) Στοιχεία χωροθέτησης των αντεπιστελλόντων σε επίπεδο Νομού. Στατιστικά στοιχεία 

του αριθμού διακινηθέντων επιστολών ελέγχου ανά αντεπιστέλλοντα (έγκυρες / 

εμπρόθεσμες / άκυρες / εξαιρούμενες). 

(8) Στοιχεία, αναφορικά με την ανανέωση του δικτύου των αντεπιστελλόντων, σε 

επίπεδο Νομού και κατηγορία αντεπιστέλλοντα. 

(9) Συγκριτικά στοιχεία και αναφορές με την προηγούμενη χρονική περίοδο και την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Στοιχεία αναφορικά με τον 

αριθμό έγκυρων / εμπρόθεσμων επιστολών ελέγχου ανά εποχή / μήνα / ημέρα της 

εβδομάδας. 

(10) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σε επίπεδο νομού κατάθεσης / επίδοσης. 

 
Ειδικότερα για τα παραδοτέα τα οποία καλύπτουν 12μηνη περίοδο, θα παρουσιάζονται οι 
μεταβολές από την προηγούμενη 12μηνη περίοδο, στα συνοπτικά αποτελέσματα συνολικά, 
στα συνοπτικά αποτελέσματα ανά νομό κατάθεσης / επίδοσης και στον αριθμό των 
αντεπιστελλόντων ανά νομό και ρόλο.  
 
Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από σχολιασμό, επεξηγήσεις, γραφική και λεκτική 
παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παράδοση αναφορών προόδου κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου για την πορεία του Έργου.  
 
Τα δεδομένα, τα παραδοτέα, το υποστηρικτικό υλικό και τα αποτελέσματα του έργου 
πρέπει να μεταφορτώνονται σε Web site, το οποίο θα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για 
την ΕΕΤΤ, θα συντηρείται και θα είναι προσβάσιμο, μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης. Στη βάση δεδομένων του Έργου, θα αποτυπώνεται κατ’ ελάχιστο, οι μοναδικοί 
κωδικοί των επιστολών ελέγχου, οι μοναδικοί κωδικοί των αντεπιστελλόντων ως φυσικά 
πρόσωπα, ο ρόλος των αντεπιστελλόντων με διάκριση σε αποστολέα / παραλήπτη, 
ημερομηνία εγγραφής των αντεπιστελλόντων με επισήμανση αν πρόκειται για νέο 
αντεπιστέλλοντα για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, ο αριθμός των σημείων 
προσαγωγής που χρησιμοποιούνται από τους αντεπιστέλλοντες, η ιδιότητα των 
αντεπιστελλόντων (ιδιώτης / επιχείρηση), ΤΚ αποστολής / επίδοσης, νομός αποστολής / 
επίδοσης, στρώμα που ανήκουν οι επιστολές ελέγχου βάσει ΕΝ 13850, αστικότητα 
διαδρομής, χιλιομετρική απόσταση, δευτερεύοντα χαρακτηριστικά επιστολών, ένδειξη για 
έγκυρη / εμπρόθεσμη / εξαιρούμενη / άκυρη επιστολή, αιτία εξαίρεσης / ακύρωσης της 
επιστολής και ημέρες εξαίρεσης λόγω γενικών απεργιών, έντονων καιρικών φαινομένων, 
γενικών / τοπικών εορτών κλπ..  
 
Το μέγεθος του δείγματος θα είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) απλές, έγκυρες 
επιστολές ελέγχου, ανά έτος, η δε κατανομή τους ανά διαδρομή, θα γίνει με βάση τον 
οριστικό στατιστικό σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της Real Mail Study.  
 
Απαιτείται συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας που έχουν τεθεί και εγκριθεί κατά την 
εκπόνηση της μελέτης, σε όλες τις φάσεις και λειτουργίες του συστήματος μέτρησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΝ 13850.   
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Μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΕΤΤ ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αναλυτική έκθεση για 
οποιαδήποτε υποπερίοδο μέτρησης ζητηθεί. 
 
Επιπλέον, είναι στη διάθεση της ΕΕΤΤ, προς έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, η βάση 
δεδομένων του έργου π.χ. τα στοιχεία των αντεπιστελλόντων, τα σημεία προσαγωγής, κ.τ.λ.  
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Επικαιροποιημένα Στοιχεία Χαρακτηριστικών Αλληλογραφίας (Real Mail Study) «Α’ 
Προτεραιότητας Εσωτερικού Μεμονωμένο» έτους 2015 

 
Γεωγραφική Κάλυψη – Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά της Αλληλογραφίας  
 
Ροή αλληλογραφίας ανά στρώμα, όπως αυτό ορίζεται στο Πρότυπο ΕΝ13850 

Α/Α 
Στρώματος 

Περιγραφή Ποσοστό 

1. Αστικό - Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιομέτρων) 1,97% 

2. Αστικό - Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιομέτρων) 6,07% 

3. Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιομέτρων) 14,22% 

4. Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιομέτρων) 14,24% 

5. Μη Αστικό - Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιομέτρων) 9,01% 

6. Μη Αστικό - Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιομέτρων) 3,76% 

7. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση ≤ 200 χιλιομέτρων) 5,16% 

8. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Απόσταση > 200 χιλιομέτρων) 3,43% 

9. Αστικό - Αστικό (Τοπικό) 37,13% 

10. Μη Αστικό - Μη Αστικό (Τοπικό) 4,99% 

  Σύνολο 100,00% 

 
Ροή αλληλογραφίας ανά στρώμα σύμφωνα με την αστικότητά του 

Αστικότητα Ποσοστό 

Αστικό – Αστικό 8,05% 

Αστικό - Μη Αστικό 28,47% 

Μη Αστικό – Αστικό 12,77% 

Μη Αστικό - Μη Αστικό 8,59% 

Αστικό Τοπικό 37,13% 

Μη Αστικό Τοπικό 4,99% 

Σύνολο 100,00% 

 
Ροή αλληλογραφίας ανά στρώμα σύμφωνα με την απόσταση κατάθεσης - επίδοσης 

Απόσταση Ποσοστό 

≤ 200 χιλιομέτρων 30,37% 

>200 χιλιομέτρων 27,51% 

Τοπικό 42,12% 

Σύνολο 100,00% 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) 
 

Από / Προς Αργολίδα Αττική Βοιωτία Εύβοια Ευρυτανία Φωκίδα Φθιώτιδα 

Αργολίδα 0,0262 1,0317 0,0318 0,0568 0,0054 0,0109 0,0426 

Αττική 1,0317 40,6916 1,2536 2,2412 0,2135 0,4289 1,6822 

Βοιωτία 0,0318 1,2536 0,0386 0,0690 0,0066 0,0132 0,0518 

Εύβοια 0,0568 2,2412 0,0690 0,1234 0,0118 0,0236 0,0926 

Ευρυτανία 0,0054 0,2135 0,0066 0,0118 0,0011 0,0023 0,0088 

Φωκίδα 0,0109 0,4289 0,0132 0,0236 0,0023 0,0045 0,0177 

Φθιώτιδα 0,0426 1,6822 0,0518 0,0926 0,0088 0,0177 0,0695 

Κόρινθος 0,0391 1,5424 0,0475 0,0849 0,0081 0,0163 0,0638 

Αρκαδία 0,0032 0,1268 0,0039 0,0070 0,0007 0,0013 0,0052 

Λακωνία 0,0033 0,1304 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Μεσσηνία 0,0059 0,2339 0,0072 0,0129 0,0012 0,0025 0,0097 

Αιτ/νία 0,0054 0,2125 0,0065 0,0117 0,0011 0,0022 0,0088 

Αχαϊα 0,0079 0,3121 0,0096 0,0172 0,0016 0,0033 0,0129 

Ηλεία 0,0041 0,1606 0,0049 0,0088 0,0008 0,0017 0,0066 

Κεφαλονιά 0,0010 0,0393 0,0012 0,0022 0,0002 0,0004 0,0016 

Λευκάδα 0,0006 0,0239 0,0007 0,0013 0,0001 0,0003 0,0010 

Ζάκυνθος 0,0010 0,0411 0,0013 0,0023 0,0002 0,0004 0,0017 

Καρδίτσα 0,0035 0,1372 0,0042 0,0076 0,0007 0,0014 0,0057 

Λάρισα 0,0087 0,3435 0,0106 0,0189 0,0018 0,0036 0,0142 

Μαγνησία 0,0062 0,2463 0,0076 0,0136 0,0013 0,0026 0,0102 

Τρίκαλα 0,0040 0,1584 0,0049 0,0087 0,0008 0,0017 0,0065 

Άρτα 0,0025 0,1000 0,0031 0,0055 0,0005 0,0011 0,0041 

Ιωάννινα 0,0063 0,2473 0,0076 0,0136 0,0013 0,0026 0,0102 

Κέρκυρα 0,0039 0,1538 0,0047 0,0085 0,0008 0,0016 0,0064 

Πρέβεζα 0,0021 0,0847 0,0026 0,0047 0,0004 0,0009 0,0035 

Θεσπρωτία 0,0016 0,0642 0,0020 0,0035 0,0003 0,0007 0,0027 

Δράμα 0,0023 0,0920 0,0028 0,0051 0,0005 0,0010 0,0038 

Φλώρινα 0,0012 0,0481 0,0015 0,0027 0,0003 0,0005 0,0020 

Γρεβενά 0,0008 0,0297 0,0009 0,0016 0,0002 0,0003 0,0012 

Ημαθία 0,0033 0,1317 0,0041 0,0073 0,0007 0,0014 0,0054 

Καστοριά 0,0012 0,0471 0,0015 0,0026 0,0002 0,0005 0,0019 

Καβάλα 0,0033 0,1299 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Κιλκίς 0,0019 0,0753 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0031 

Κοζάνη 0,0036 0,1407 0,0043 0,0077 0,0007 0,0015 0,0058 

Πέλλα 0,0033 0,1308 0,0040 0,0072 0,0007 0,0014 0,0054 

Πιερία 0,0030 0,1187 0,0037 0,0065 0,0006 0,0013 0,0049 

Θεσ/κη 0,0264 1,0398 0,0320 0,0573 0,0055 0,0110 0,0430 

Σέρρες 0,0042 0,1652 0,0051 0,0091 0,0009 0,0017 0,0068 

Χαλκιδική 0,0025 0,0992 0,0031 0,0055 0,0005 0,0010 0,0041 

Ξάνθη 0,0026 0,1042 0,0032 0,0057 0,0005 0,0011 0,0043 

Έβρος 0,0019 0,0736 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0030 

Ροδόπη 0,0014 0,0557 0,0017 0,0031 0,0003 0,0006 0,0023 

Ηράκλειο 0,0049 0,1937 0,0060 0,0107 0,0010 0,0020 0,0080 

Λασίθι 0,0012 0,0478 0,0015 0,0026 0,0003 0,0005 0,0020 

Ρέθυμνο 0,0014 0,0543 0,0017 0,0030 0,0003 0,0006 0,0022 

Χανιά 0,0025 0,0993 0,0031 0,0055 0,0005 0,0010 0,0041 

Δωδεκάνησα 0,0068 0,2679 0,0083 0,0148 0,0014 0,0028 0,0111 

Κυκλάδες 0,0042 0,1655 0,0051 0,0091 0,0009 0,0017 0,0068 

Λέσβος 0,0037 0,1454 0,0045 0,0080 0,0008 0,0015 0,0060 

Σάμος 0,0015 0,0601 0,0019 0,0033 0,0003 0,0006 0,0025 

Χίος 0,0019 0,0739 0,0023 0,0041 0,0004 0,0008 0,0031 

Σύνολο 1,4069 55,4904 1,7095 3,0563 0,2911 0,5849 2,2939 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Κόρινθος Αρκαδία Λακωνία Μεσσηνία Αιτ/νία Αχαϊα Ηλεία 

Αργολίδα 0,0391 0,0107 0,0110 0,0197 0,0171 0,0251 0,0129 

Αττική 1,5424 0,4217 0,4336 0,7781 0,6748 0,9914 0,5100 

Βοιωτία 0,0475 0,0130 0,0134 0,0240 0,0208 0,0305 0,0157 

Εύβοια 0,0849 0,0232 0,0239 0,0429 0,0372 0,0546 0,0281 

Ευρυτανία 0,0081 0,0022 0,0023 0,0041 0,0035 0,0052 0,0027 

Φωκίδα 0,0163 0,0044 0,0046 0,0082 0,0071 0,0104 0,0054 

Φθιώτιδα 0,0638 0,0174 0,0179 0,0322 0,0279 0,0410 0,0211 

Κόρινθος 0,0585 0,0160 0,0164 0,0295 0,0256 0,0376 0,0193 

Αρκαδία 0,0048 0,0152 0,0156 0,0280 0,0056 0,0082 0,0042 

Λακωνία 0,0049 0,0156 0,0160 0,0288 0,0058 0,0085 0,0044 

Μεσσηνία 0,0089 0,0280 0,0288 0,0517 0,0104 0,0152 0,0078 

Αιτ/νία 0,0081 0,0051 0,0053 0,0094 0,0285 0,0418 0,0215 

Αχαϊα 0,0118 0,0075 0,0077 0,0139 0,0418 0,0614 0,0316 

Ηλεία 0,0061 0,0039 0,0040 0,0071 0,0215 0,0316 0,0163 

Κεφαλονιά 0,0015 0,0009 0,0010 0,0017 0,0053 0,0077 0,0040 

Λευκάδα 0,0009 0,0006 0,0006 0,0011 0,0032 0,0047 0,0024 

Ζάκυνθος 0,0016 0,0010 0,0010 0,0018 0,0055 0,0081 0,0042 

Καρδίτσα 0,0052 0,0005 0,0005 0,0009 0,0024 0,0035 0,0018 

Λάρισα 0,0130 0,0012 0,0013 0,0023 0,0059 0,0087 0,0045 

Μαγνησία 0,0093 0,0009 0,0009 0,0016 0,0043 0,0063 0,0032 

Τρίκαλα 0,0060 0,0006 0,0006 0,0010 0,0027 0,0040 0,0021 

Άρτα 0,0038 0,0006 0,0006 0,0011 0,0017 0,0026 0,0013 

Ιωάννινα 0,0094 0,0014 0,0015 0,0026 0,0043 0,0063 0,0033 

Κέρκυρα 0,0058 0,0009 0,0009 0,0016 0,0027 0,0039 0,0020 

Πρέβεζα 0,0032 0,0005 0,0005 0,0009 0,0015 0,0022 0,0011 

Θεσπρωτία 0,0024 0,0004 0,0004 0,0007 0,0011 0,0016 0,0008 

Δράμα 0,0035 0,0015 0,0015 0,0028 0,0023 0,0033 0,0017 

Φλώρινα 0,0018 0,0008 0,0008 0,0014 0,0012 0,0017 0,0009 

Γρεβενά 0,0011 0,0005 0,0005 0,0009 0,0007 0,0011 0,0006 

Ημαθία 0,0050 0,0021 0,0022 0,0040 0,0033 0,0048 0,0025 

Καστοριά 0,0018 0,0008 0,0008 0,0014 0,0012 0,0017 0,0009 

Καβάλα 0,0049 0,0021 0,0022 0,0039 0,0032 0,0047 0,0024 

Κιλκίς 0,0029 0,0012 0,0013 0,0023 0,0019 0,0027 0,0014 

Κοζάνη 0,0053 0,0023 0,0024 0,0042 0,0035 0,0051 0,0026 

Πέλλα 0,0050 0,0021 0,0022 0,0039 0,0032 0,0047 0,0024 

Πιερία 0,0045 0,0019 0,0020 0,0036 0,0029 0,0043 0,0022 

Θεσ/κη 0,0394 0,0169 0,0174 0,0312 0,0257 0,0377 0,0194 

Σέρρες 0,0063 0,0027 0,0028 0,0050 0,0041 0,0060 0,0031 

Χαλκιδική 0,0038 0,0016 0,0017 0,0030 0,0025 0,0036 0,0019 

Ξάνθη 0,0039 0,0017 0,0017 0,0031 0,0026 0,0038 0,0019 

Έβρος 0,0028 0,0004 0,0004 0,0008 0,0006 0,0009 0,0005 

Ροδόπη 0,0021 0,0003 0,0003 0,0006 0,0005 0,0007 0,0004 

Ηράκλειο 0,0073 0,0011 0,0011 0,0020 0,0030 0,0044 0,0022 

Λασίθι 0,0018 0,0003 0,0003 0,0005 0,0007 0,0011 0,0006 

Ρέθυμνο 0,0021 0,0003 0,0003 0,0006 0,0008 0,0012 0,0006 

Χανιά 0,0038 0,0006 0,0006 0,0011 0,0015 0,0022 0,0011 

Δωδεκάνησα 0,0102 0,0029 0,0030 0,0053 0,0056 0,0082 0,0042 

Κυκλάδες 0,0063 0,0018 0,0018 0,0033 0,0035 0,0051 0,0026 

Λέσβος 0,0055 0,0016 0,0016 0,0029 0,0030 0,0045 0,0023 

Σάμος 0,0023 0,0006 0,0007 0,0012 0,0013 0,0018 0,0009 

Χίος 0,0028 0,0008 0,0008 0,0015 0,0015 0,0023 0,0012 

Σύνολο 2,1033 0,6423 0,6605 1,1852 1,0483 1,5401 0,7922 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Κεφαλονιά Λευκάδα Ζάκυνθος Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα 

Αργολίδα 0,0032 0,0019 0,0033 0,0091 0,0227 0,0163 0,0105 

Αττική 0,1250 0,0758 0,1305 0,3573 0,8948 0,6414 0,4126 

Βοιωτία 0,0038 0,0023 0,0040 0,0110 0,0276 0,0198 0,0127 

Εύβοια 0,0069 0,0042 0,0072 0,0197 0,0493 0,0353 0,0227 

Ευρυτανία 0,0007 0,0004 0,0007 0,0019 0,0047 0,0034 0,0022 

Φωκίδα 0,0013 0,0008 0,0014 0,0038 0,0094 0,0068 0,0043 

Φθιώτιδα 0,0052 0,0031 0,0054 0,0148 0,0370 0,0265 0,0171 

Κόρινθος 0,0047 0,0029 0,0049 0,0135 0,0339 0,0243 0,0156 

Αρκαδία 0,0010 0,0006 0,0011 0,0007 0,0017 0,0012 0,0008 

Λακωνία 0,0011 0,0006 0,0011 0,0007 0,0018 0,0013 0,0008 

Μεσσηνία 0,0019 0,0012 0,0020 0,0013 0,0032 0,0023 0,0015 

Αιτ/νία 0,0053 0,0032 0,0055 0,0009 0,0023 0,0016 0,0011 

Αχαϊα 0,0077 0,0047 0,0081 0,0013 0,0034 0,0024 0,0016 

Ηλεία 0,0040 0,0024 0,0042 0,0007 0,0017 0,0012 0,0008 

Κεφαλονιά 0,0010 0,0006 0,0010 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 

Λευκάδα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0010 0,0006 0,0011 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 

Καρδίτσα 0,0004 0,0003 0,0005 0,0155 0,0388 0,0278 0,0179 

Λάρισα 0,0011 0,0007 0,0011 0,0388 0,0972 0,0697 0,0448 

Μαγνησία 0,0008 0,0005 0,0008 0,0278 0,0697 0,0499 0,0321 

Τρίκαλα 0,0005 0,0003 0,0005 0,0179 0,0448 0,0321 0,0207 

Άρτα 0,0003 0,0002 0,0003 0,0009 0,0022 0,0016 0,0010 

Ιωάννινα 0,0008 0,0005 0,0008 0,0022 0,0055 0,0039 0,0025 

Κέρκυρα 0,0005 0,0003 0,0005 0,0014 0,0034 0,0024 0,0016 

Πρέβεζα 0,0003 0,0002 0,0003 0,0007 0,0019 0,0013 0,0009 

Θεσπρωτία 0,0002 0,0001 0,0002 0,0006 0,0014 0,0010 0,0007 

Δράμα 0,0004 0,0003 0,0004 0,0018 0,0045 0,0032 0,0021 

Φλώρινα 0,0002 0,0001 0,0002 0,0009 0,0023 0,0017 0,0011 

Γρεβενά 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0015 0,0010 0,0007 

Ημαθία 0,0006 0,0004 0,0006 0,0026 0,0064 0,0046 0,0030 

Καστοριά 0,0002 0,0001 0,0002 0,0009 0,0023 0,0016 0,0011 

Καβάλα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0025 0,0063 0,0045 0,0029 

Κιλκίς 0,0003 0,0002 0,0004 0,0015 0,0037 0,0026 0,0017 

Κοζάνη 0,0006 0,0004 0,0007 0,0027 0,0069 0,0049 0,0032 

Πέλλα 0,0006 0,0004 0,0006 0,0025 0,0064 0,0046 0,0029 

Πιερία 0,0005 0,0003 0,0006 0,0023 0,0058 0,0042 0,0027 

Θεσ/κη 0,0048 0,0029 0,0050 0,0203 0,0507 0,0364 0,0234 

Σέρρες 0,0008 0,0005 0,0008 0,0032 0,0081 0,0058 0,0037 

Χαλκιδική 0,0005 0,0003 0,0005 0,0019 0,0048 0,0035 0,0022 

Ξάνθη 0,0005 0,0003 0,0005 0,0020 0,0051 0,0036 0,0023 

Έβρος 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0015 0,0011 0,0007 

Ροδόπη 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0012 0,0008 0,0005 

Ηράκλειο 0,0005 0,0003 0,0006 0,0009 0,0022 0,0016 0,0010 

Λασίθι 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0005 0,0004 0,0003 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0006 0,0004 0,0003 

Χανιά 0,0003 0,0002 0,0003 0,0005 0,0011 0,0008 0,0005 

Δωδεκάνησα 0,0010 0,0006 0,0011 0,0019 0,0047 0,0034 0,0022 

Κυκλάδες 0,0006 0,0004 0,0007 0,0012 0,0029 0,0021 0,0013 

Λέσβος 0,0006 0,0003 0,0006 0,0010 0,0025 0,0018 0,0012 

Σάμος 0,0002 0,0001 0,0002 0,0004 0,0011 0,0008 0,0005 

Χίος 0,0003 0,0002 0,0003 0,0005 0,0013 0,0009 0,0006 

Σύνολο 0,1941 0,1178 0,2027 0,5966 1,4940 1,0709 0,6888 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Άρτα Ιωάννινα Κέρκυρα Πρέβεζα Θεσπρωτία Δράμα Φλώρινα 

Αργολίδα 0,0055 0,0135 0,0084 0,0046 0,0035 0,0049 0,0025 

Αττική 0,2155 0,5330 0,3313 0,1825 0,1384 0,1920 0,1005 

Βοιωτία 0,0066 0,0164 0,0102 0,0056 0,0043 0,0059 0,0031 

Εύβοια 0,0119 0,0294 0,0182 0,0101 0,0076 0,0106 0,0055 

Ευρυτανία 0,0011 0,0028 0,0017 0,0010 0,0007 0,0010 0,0005 

Φωκίδα 0,0023 0,0056 0,0035 0,0019 0,0015 0,0020 0,0011 

Φθιώτιδα 0,0089 0,0220 0,0137 0,0075 0,0057 0,0079 0,0042 

Κόρινθος 0,0082 0,0202 0,0126 0,0069 0,0052 0,0073 0,0038 

Αρκαδία 0,0012 0,0030 0,0019 0,0010 0,0008 0,0003 0,0001 

Λακωνία 0,0013 0,0031 0,0019 0,0011 0,0008 0,0003 0,0002 

Μεσσηνία 0,0023 0,0056 0,0035 0,0019 0,0015 0,0005 0,0003 

Αιτ/νία 0,0013 0,0032 0,0020 0,0011 0,0008 0,0008 0,0004 

Αχαϊα 0,0019 0,0047 0,0029 0,0016 0,0012 0,0012 0,0006 

Ηλεία 0,0010 0,0024 0,0015 0,0008 0,0006 0,0006 0,0003 

Κεφαλονιά 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 

Λευκάδα 0,0001 0,0004 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 

Ζάκυνθος 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 

Καρδίτσα 0,0005 0,0012 0,0007 0,0004 0,0003 0,0043 0,0023 

Λάρισα 0,0012 0,0030 0,0019 0,0010 0,0008 0,0108 0,0056 

Μαγνησία 0,0009 0,0021 0,0013 0,0007 0,0006 0,0077 0,0040 

Τρίκαλα 0,0006 0,0014 0,0009 0,0005 0,0004 0,0050 0,0026 

Άρτα 0,0025 0,0061 0,0038 0,0021 0,0016 0,0004 0,0002 

Ιωάννινα 0,0061 0,0150 0,0093 0,0051 0,0039 0,0009 0,0005 

Κέρκυρα 0,0038 0,0093 0,0058 0,0032 0,0024 0,0006 0,0003 

Πρέβεζα 0,0021 0,0051 0,0032 0,0018 0,0013 0,0003 0,0002 

Θεσπρωτία 0,0016 0,0039 0,0024 0,0013 0,0010 0,0002 0,0001 

Δράμα 0,0016 0,0040 0,0025 0,0014 0,0010 0,0063 0,0033 

Φλώρινα 0,0009 0,0021 0,0013 0,0007 0,0005 0,0033 0,0017 

Γρεβενά 0,0005 0,0013 0,0008 0,0004 0,0003 0,0020 0,0011 

Ημαθία 0,0023 0,0058 0,0036 0,0020 0,0015 0,0090 0,0047 

Καστοριά 0,0008 0,0021 0,0013 0,0007 0,0005 0,0032 0,0017 

Καβάλα 0,0023 0,0057 0,0035 0,0019 0,0015 0,0088 0,0046 

Κιλκίς 0,0013 0,0033 0,0020 0,0011 0,0009 0,0051 0,0027 

Κοζάνη 0,0025 0,0061 0,0038 0,0021 0,0016 0,0096 0,0050 

Πέλλα 0,0023 0,0057 0,0036 0,0020 0,0015 0,0089 0,0047 

Πιερία 0,0021 0,0052 0,0032 0,0018 0,0013 0,0081 0,0042 

Θεσ/κη 0,0184 0,0454 0,0282 0,0156 0,0118 0,0708 0,0370 

Σέρρες 0,0029 0,0072 0,0045 0,0025 0,0019 0,0112 0,0059 

Χαλκιδική 0,0018 0,0043 0,0027 0,0015 0,0011 0,0068 0,0035 

Ξάνθη 0,0018 0,0045 0,0028 0,0016 0,0012 0,0071 0,0037 

Έβρος 0,0006 0,0015 0,0009 0,0005 0,0004 0,0036 0,0019 

Ροδόπη 0,0005 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0027 0,0014 

Ηράκλειο 0,0009 0,0022 0,0014 0,0008 0,0006 0,0017 0,0009 

Λασίθι 0,0002 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0004 0,0002 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 

Χανιά 0,0005 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0009 0,0005 

Δωδεκάνησα 0,0008 0,0020 0,0013 0,0007 0,0005 0,0021 0,0011 

Κυκλάδες 0,0005 0,0013 0,0008 0,0004 0,0003 0,0013 0,0007 

Λέσβος 0,0004 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 0,0011 0,0006 

Σάμος 0,0002 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0005 0,0002 

Χίος 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0001 0,0006 0,0003 

Σύνολο 0,3352 0,8291 0,5154 0,2839 0,2152 0,4415 0,2309 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Γρεβενά Ημαθία Καστοριά Καβάλα Κιλκίς Κοζάνη Πέλλα 

Αργολίδα 0,0016 0,0070 0,0025 0,0069 0,0040 0,0074 0,0069 

Αττική 0,0620 0,2747 0,0983 0,2710 0,1571 0,2935 0,2729 

Βοιωτία 0,0019 0,0085 0,0030 0,0083 0,0048 0,0090 0,0084 

Εύβοια 0,0034 0,0151 0,0054 0,0149 0,0087 0,0162 0,0150 

Ευρυτανία 0,0003 0,0014 0,0005 0,0014 0,0008 0,0015 0,0014 

Φωκίδα 0,0007 0,0029 0,0010 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Φθιώτιδα 0,0026 0,0114 0,0041 0,0112 0,0065 0,0121 0,0113 

Κόρινθος 0,0024 0,0104 0,0037 0,0103 0,0060 0,0111 0,0103 

Αρκαδία 0,0001 0,0004 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 

Λακωνία 0,0001 0,0004 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0004 

Μεσσηνία 0,0002 0,0007 0,0003 0,0007 0,0004 0,0008 0,0007 

Αιτ/νία 0,0003 0,0012 0,0004 0,0012 0,0007 0,0013 0,0012 

Αχαϊα 0,0004 0,0018 0,0006 0,0017 0,0010 0,0019 0,0017 

Ηλεία 0,0002 0,0009 0,0003 0,0009 0,0005 0,0010 0,0009 

Κεφαλονιά 0,0000 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Λευκάδα 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Καρδίτσα 0,0014 0,0062 0,0022 0,0061 0,0035 0,0066 0,0061 

Λάρισα 0,0035 0,0154 0,0055 0,0152 0,0088 0,0165 0,0153 

Μαγνησία 0,0025 0,0111 0,0040 0,0109 0,0063 0,0118 0,0110 

Τρίκαλα 0,0016 0,0071 0,0025 0,0070 0,0041 0,0076 0,0071 

Άρτα 0,0001 0,0005 0,0002 0,0005 0,0003 0,0006 0,0005 

Ιωάννινα 0,0003 0,0013 0,0005 0,0013 0,0007 0,0014 0,0013 

Κέρκυρα 0,0002 0,0008 0,0003 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 

Πρέβεζα 0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0003 0,0005 0,0004 

Θεσπρωτία 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 

Δράμα 0,0020 0,0090 0,0032 0,0088 0,0051 0,0096 0,0089 

Φλώρινα 0,0011 0,0047 0,0017 0,0046 0,0027 0,0050 0,0047 

Γρεβενά 0,0007 0,0029 0,0010 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Ημαθία 0,0029 0,0128 0,0046 0,0126 0,0073 0,0137 0,0127 

Καστοριά 0,0010 0,0046 0,0016 0,0045 0,0026 0,0049 0,0046 

Καβάλα 0,0029 0,0126 0,0045 0,0125 0,0072 0,0135 0,0126 

Κιλκίς 0,0017 0,0073 0,0026 0,0072 0,0042 0,0078 0,0073 

Κοζάνη 0,0031 0,0137 0,0049 0,0135 0,0078 0,0146 0,0136 

Πέλλα 0,0029 0,0127 0,0046 0,0126 0,0073 0,0136 0,0127 

Πιερία 0,0026 0,0116 0,0041 0,0114 0,0066 0,0123 0,0115 

Θεσ/κη 0,0229 0,1013 0,0362 0,0999 0,0579 0,1082 0,1006 

Σέρρες 0,0036 0,0161 0,0058 0,0159 0,0092 0,0172 0,0160 

Χαλκιδική 0,0022 0,0097 0,0035 0,0095 0,0055 0,0103 0,0096 

Ξάνθη 0,0023 0,0101 0,0036 0,0100 0,0058 0,0108 0,0101 

Έβρος 0,0012 0,0052 0,0018 0,0051 0,0030 0,0055 0,0051 

Ροδόπη 0,0009 0,0039 0,0014 0,0039 0,0022 0,0042 0,0039 

Ηράκλειο 0,0005 0,0024 0,0009 0,0024 0,0014 0,0026 0,0024 

Λασίθι 0,0001 0,0006 0,0002 0,0006 0,0003 0,0006 0,0006 

Ρέθυμνο 0,0002 0,0007 0,0002 0,0007 0,0004 0,0007 0,0007 

Χανιά 0,0003 0,0012 0,0004 0,0012 0,0007 0,0013 0,0012 

Δωδεκάνησα 0,0007 0,0029 0,0011 0,0029 0,0017 0,0031 0,0029 

Κυκλάδες 0,0004 0,0018 0,0007 0,0018 0,0010 0,0019 0,0018 

Λέσβος 0,0004 0,0016 0,0006 0,0016 0,0009 0,0017 0,0016 

Σάμος 0,0001 0,0007 0,0002 0,0007 0,0004 0,0007 0,0007 

Χίος 0,0002 0,0008 0,0003 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 

Σύνολο 0,1426 0,6316 0,2260 0,6230 0,3612 0,6747 0,6274 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Πιερία Θεσ/κη Σέρρες Χαλκιδική Ξάνθη Έβρος Ροδόπη 

Αργολίδα 0,0063 0,0550 0,0087 0,0052 0,0055 0,0075 0,0057 

Αττική 0,2476 2,1694 0,3447 0,2069 0,2173 0,2959 0,2241 

Βοιωτία 0,0076 0,0668 0,0106 0,0064 0,0067 0,0091 0,0069 

Εύβοια 0,0136 0,1195 0,0190 0,0114 0,0120 0,0163 0,0123 

Ευρυτανία 0,0013 0,0114 0,0018 0,0011 0,0011 0,0016 0,0012 

Φωκίδα 0,0026 0,0229 0,0036 0,0022 0,0023 0,0031 0,0024 

Φθιώτιδα 0,0102 0,0897 0,0143 0,0086 0,0090 0,0122 0,0093 

Κόρινθος 0,0094 0,0822 0,0131 0,0078 0,0082 0,0112 0,0085 

Αρκαδία 0,0004 0,0032 0,0005 0,0003 0,0003 0,0008 0,0006 

Λακωνία 0,0004 0,0033 0,0005 0,0003 0,0003 0,0008 0,0006 

Μεσσηνία 0,0007 0,0059 0,0009 0,0006 0,0006 0,0015 0,0011 

Αιτ/νία 0,0011 0,0094 0,0015 0,0009 0,0009 0,0011 0,0008 

Αχαϊα 0,0016 0,0138 0,0022 0,0013 0,0014 0,0016 0,0012 

Ηλεία 0,0008 0,0071 0,0011 0,0007 0,0007 0,0008 0,0006 

Κεφαλονιά 0,0002 0,0017 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Λευκάδα 0,0001 0,0011 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ζάκυνθος 0,0002 0,0018 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Καρδίτσα 0,0056 0,0487 0,0077 0,0046 0,0049 0,0014 0,0011 

Λάρισα 0,0139 0,1219 0,0194 0,0116 0,0122 0,0036 0,0027 

Μαγνησία 0,0100 0,0874 0,0139 0,0083 0,0088 0,0026 0,0019 

Τρίκαλα 0,0064 0,0562 0,0089 0,0054 0,0056 0,0017 0,0013 

Άρτα 0,0005 0,0042 0,0007 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 

Ιωάννινα 0,0012 0,0103 0,0016 0,0010 0,0010 0,0014 0,0011 

Κέρκυρα 0,0007 0,0064 0,0010 0,0006 0,0006 0,0009 0,0007 

Πρέβεζα 0,0004 0,0035 0,0006 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 

Θεσπρωτία 0,0003 0,0027 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 

Δράμα 0,0081 0,0708 0,0112 0,0068 0,0071 0,0045 0,0034 

Φλώρινα 0,0042 0,0370 0,0059 0,0035 0,0037 0,0024 0,0018 

Γρεβενά 0,0026 0,0229 0,0036 0,0022 0,0023 0,0015 0,0011 

Ημαθία 0,0116 0,1013 0,0161 0,0097 0,0101 0,0065 0,0049 

Καστοριά 0,0041 0,0362 0,0058 0,0035 0,0036 0,0023 0,0018 

Καβάλα 0,0114 0,0999 0,0159 0,0095 0,0100 0,0064 0,0049 

Κιλκίς 0,0066 0,0579 0,0092 0,0055 0,0058 0,0037 0,0028 

Κοζάνη 0,0123 0,1082 0,0172 0,0103 0,0108 0,0070 0,0053 

Πέλλα 0,0115 0,1006 0,0160 0,0096 0,0101 0,0065 0,0049 

Πιερία 0,0104 0,0913 0,0145 0,0087 0,0091 0,0059 0,0044 

Θεσ/κη 0,0913 0,7997 0,1271 0,0763 0,0801 0,0514 0,0389 

Σέρρες 0,0145 0,1271 0,0202 0,0121 0,0127 0,0082 0,0062 

Χαλκιδική 0,0087 0,0763 0,0121 0,0073 0,0076 0,0049 0,0037 

Ξάνθη 0,0091 0,0801 0,0127 0,0076 0,0080 0,0051 0,0039 

Έβρος 0,0047 0,0408 0,0065 0,0039 0,0041 0,0266 0,0201 

Ροδόπη 0,0035 0,0309 0,0049 0,0029 0,0031 0,0201 0,0152 

Ηράκλειο 0,0022 0,0192 0,0030 0,0018 0,0019 0,0040 0,0030 

Λασίθι 0,0005 0,0047 0,0008 0,0005 0,0005 0,0010 0,0007 

Ρέθυμνο 0,0006 0,0054 0,0009 0,0005 0,0005 0,0011 0,0009 

Χανιά 0,0011 0,0098 0,0016 0,0009 0,0010 0,0021 0,0016 

Δωδεκάνησα 0,0027 0,0233 0,0037 0,0022 0,0023 0,0025 0,0019 

Κυκλάδες 0,0016 0,0144 0,0023 0,0014 0,0014 0,0015 0,0012 

Λέσβος 0,0014 0,0126 0,0020 0,0012 0,0013 0,0014 0,0010 

Σάμος 0,0006 0,0052 0,0008 0,0005 0,0005 0,0006 0,0004 

Χίος 0,0007 0,0064 0,0010 0,0006 0,0006 0,0007 0,0005 

Σύνολο 0,5691 4,9874 0,7925 0,4757 0,4996 0,5549 0,4202 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 

Από / Προς Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Δωδεκάνησα Κυκλάδες Λέσβος 

Αργολίδα 0,0263 0,0065 0,0074 0,0135 0,0348 0,0215 0,0189 

Αττική 1,0374 0,2560 0,2907 0,5317 1,3709 0,8469 0,7444 

Βοιωτία 0,0320 0,0079 0,0090 0,0164 0,0422 0,0261 0,0229 

Εύβοια 0,0571 0,0141 0,0160 0,0293 0,0755 0,0466 0,0410 

Ευρυτανία 0,0054 0,0013 0,0015 0,0028 0,0072 0,0044 0,0039 

Φωκίδα 0,0109 0,0027 0,0031 0,0056 0,0144 0,0089 0,0078 

Φθιώτιδα 0,0429 0,0106 0,0120 0,0220 0,0567 0,0350 0,0308 

Κόρινθος 0,0393 0,0097 0,0110 0,0202 0,0520 0,0321 0,0282 

Αρκαδία 0,0028 0,0007 0,0008 0,0014 0,0174 0,0108 0,0095 

Λακωνία 0,0029 0,0007 0,0008 0,0015 0,0179 0,0111 0,0097 

Μεσσηνία 0,0052 0,0013 0,0014 0,0026 0,0321 0,0199 0,0174 

Αιτ/νία 0,0029 0,0007 0,0008 0,0015 0,0031 0,0019 0,0017 

Αχαϊα 0,0043 0,0011 0,0012 0,0022 0,0045 0,0028 0,0025 

Ηλεία 0,0022 0,0005 0,0006 0,0011 0,0023 0,0014 0,0013 

Κεφαλονιά 0,0005 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0004 0,0003 

Λευκάδα 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 

Ζάκυνθος 0,0006 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0004 0,0003 

Καρδίτσα 0,0028 0,0007 0,0008 0,0014 0,0035 0,0022 0,0019 

Λάρισα 0,0070 0,0017 0,0019 0,0036 0,0089 0,0055 0,0048 

Μαγνησία 0,0050 0,0012 0,0014 0,0026 0,0064 0,0039 0,0035 

Τρίκαλα 0,0032 0,0008 0,0009 0,0016 0,0041 0,0025 0,0022 

Άρτα 0,0007 0,0002 0,0002 0,0004 0,0023 0,0014 0,0013 

Ιωάννινα 0,0018 0,0004 0,0005 0,0009 0,0058 0,0036 0,0031 

Κέρκυρα 0,0011 0,0003 0,0003 0,0006 0,0036 0,0022 0,0020 

Πρέβεζα 0,0006 0,0002 0,0002 0,0003 0,0020 0,0012 0,0011 

Θεσπρωτία 0,0005 0,0001 0,0001 0,0002 0,0015 0,0009 0,0008 

Δράμα 0,0039 0,0010 0,0011 0,0020 0,0054 0,0033 0,0029 

Φλώρινα 0,0020 0,0005 0,0006 0,0010 0,0028 0,0017 0,0015 

Γρεβενά 0,0013 0,0003 0,0004 0,0006 0,0017 0,0011 0,0009 

Ημαθία 0,0056 0,0014 0,0016 0,0029 0,0077 0,0047 0,0042 

Καστοριά 0,0020 0,0005 0,0006 0,0010 0,0027 0,0017 0,0015 

Καβάλα 0,0055 0,0014 0,0015 0,0028 0,0076 0,0047 0,0041 

Κιλκίς 0,0032 0,0008 0,0009 0,0016 0,0044 0,0027 0,0024 

Κοζάνη 0,0060 0,0015 0,0017 0,0031 0,0082 0,0051 0,0045 

Πέλλα 0,0055 0,0014 0,0016 0,0028 0,0076 0,0047 0,0041 

Πιερία 0,0050 0,0012 0,0014 0,0026 0,0069 0,0043 0,0038 

Θεσ/κη 0,0440 0,0109 0,0123 0,0226 0,0606 0,0374 0,0329 

Σέρρες 0,0070 0,0017 0,0020 0,0036 0,0096 0,0059 0,0052 

Χαλκιδική 0,0042 0,0010 0,0012 0,0022 0,0058 0,0036 0,0031 

Ξάνθη 0,0044 0,0011 0,0012 0,0023 0,0061 0,0037 0,0033 

Έβρος 0,0021 0,0005 0,0006 0,0011 0,0020 0,0012 0,0011 

Ροδόπη 0,0016 0,0004 0,0004 0,0008 0,0015 0,0009 0,0008 

Ηράκλειο 0,0595 0,0147 0,0167 0,0305 0,0108 0,0067 0,0059 

Λασίθι 0,0147 0,0036 0,0041 0,0075 0,0027 0,0017 0,0015 

Ρέθυμνο 0,0167 0,0041 0,0047 0,0086 0,0030 0,0019 0,0017 

Χανιά 0,0305 0,0075 0,0086 0,0156 0,0056 0,0034 0,0030 

Δωδεκάνησα 0,0108 0,0027 0,0030 0,0055 0,0125 0,0077 0,0068 

Κυκλάδες 0,0066 0,0016 0,0019 0,0034 0,0077 0,0048 0,0042 

Λέσβος 0,0058 0,0014 0,0016 0,0030 0,0068 0,0042 0,0037 

Σάμος 0,0024 0,0006 0,0007 0,0012 0,0028 0,0017 0,0015 

Χίος 0,0030 0,0007 0,0008 0,0015 0,0035 0,0021 0,0019 

Σύνολο 1,5490 0,3822 0,4341 0,7940 1,9668 1,2150 1,0679 
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Ροή αλληλογραφίας Α’ προτεραιότητας εσωτερικού μεταξύ των νομών της χώρας (%) - 
συνέχεια 
 
Από / Προς Σάμος Χίος Σύνολο 

Αργολίδα 0,0078 0,0096 1,7272 

Αττική 0,3076 0,3781 68,1245 

Βοιωτία 0,0095 0,0116 2,0988 

Εύβοια 0,0169 0,0208 3,7521 

Ευρυτανία 0,0016 0,0020 0,3574 

Φωκίδα 0,0032 0,0040 0,7180 

Φθιώτιδα 0,0127 0,0156 2,8162 

Κόρινθος 0,0117 0,0143 2,5822 

Αρκαδία 0,0039 0,0048 0,3056 

Λακωνία 0,0040 0,0049 0,3143 

Μεσσηνία 0,0072 0,0089 0,5640 

Αιτ/νία 0,0007 0,0009 0,4335 

Αχαϊα 0,0010 0,0013 0,6369 

Ηλεία 0,0005 0,0006 0,3276 

Κεφαλονιά 0,0001 0,0002 0,0803 

Λευκάδα 0,0001 0,0001 0,0487 

Ζάκυνθος 0,0001 0,0002 0,0838 

Καρδίτσα 0,0008 0,0010 0,4071 

Λάρισα 0,0020 0,0024 1,0195 

Μαγνησία 0,0014 0,0018 0,7308 

Τρίκαλα 0,0009 0,0011 0,4700 

Άρτα 0,0005 0,0006 0,1692 

Ιωάννινα 0,0013 0,0016 0,4184 

Κέρκυρα 0,0008 0,0010 0,2601 

Πρέβεζα 0,0004 0,0005 0,1433 

Θεσπρωτία 0,0003 0,0004 0,1086 

Δράμα 0,0012 0,0015 0,3378 

Φλώρινα 0,0006 0,0008 0,1767 

Γρεβενά 0,0004 0,0005 0,1091 

Ημαθία 0,0017 0,0021 0,4833 

Καστοριά 0,0006 0,0008 0,1729 

Καβάλα 0,0017 0,0021 0,4766 

Κιλκίς 0,0010 0,0012 0,2764 

Κοζάνη 0,0018 0,0023 0,5162 

Πέλλα 0,0017 0,0021 0,4801 

Πιερία 0,0016 0,0019 0,4354 

Θεσ/κη 0,0136 0,0167 3,8160 

Σέρρες 0,0022 0,0027 0,6064 

Χαλκιδική 0,0013 0,0016 0,3640 

Ξάνθη 0,0014 0,0017 0,3823 

Έβρος 0,0004 0,0006 0,2492 

Ροδόπη 0,0003 0,0004 0,1887 

Ηράκλειο 0,0024 0,0030 0,4613 

Λασίθι 0,0006 0,0007 0,1138 

Ρέθυμνο 0,0007 0,0008 0,1293 

Χανιά 0,0012 0,0015 0,2364 

Δωδεκάνησα 0,0028 0,0035 0,4847 

Κυκλάδες 0,0017 0,0021 0,2995 

Λέσβος 0,0015 0,0019 0,2632 

Σάμος 0,0006 0,0008 0,1088 

Χίος 0,0008 0,0010 0,1337 

Σύνολο 0,4414 0,5424 100,0000 

 
 



Κύρια Χαρακτηριστικά της αλληλογραφίας 
Ημέρα κατάθεσης: Ισοκατανομή των επιστολών στις ημέρες της εβδομάδας. 
Δευτερεύοντα Χαρακτηριστικά της αλληλογραφίας 
 

Μέθοδος κατάθεσης 

Μέθοδος Κατάθεσης % 

Γραμματοκιβώτιο Πρόσοψης Ταχ.  Γραφείου 73,96% 

Υπαίθριο Γραμματοκιβώτιο 26,04% 

Σύνολο 100,00% 

 

Φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, μέγεθος) 

Κατηγορία βάρους % 

Από 0-20 γραμμάρια 73,81% 

Από 21 έως και 50 γραμμάρια 14,88% 

Πάνω από 50 γραμμάρια 11,31% 

Σύνολο 100,00% 

 

Μέγεθος Φακέλου % 

M65 80,07% 

C5 11,77% 

C4 8,16% 

Σύνολο 100,00% 

 

Μέθοδος αναγραφής διεύθυνσης 

Αναγραφή διεύθυνσης % 

Μηχανογραφημένη 54,67% 

Χειρόγραφη 45,33% 

Σύνολο 100,00% 

 
Μέθοδος πληρωμής ταχυδρομικού τέλους 

Ταχυδρομικό Τέλος % 

Γραμματόσημο 69,57% 

Προπληρωμένο Τέλος 30,43% 

Σύνολο 100,00% 
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Κατηγορία αποστολέα και παραλήπτη 

Είδος αποστολέα % 

Επιχείρηση 89,71% 

Ιδιώτης 10,29% 

Σύνολο 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Είδος παραλήπτη % 

Επιχείρηση 56,25% 

Ιδιώτης 43,75% 

Σύνολο 100,00% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ έχει αναρτηθεί το σχετικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να 
συντάξουν το ΕΕΕΣ (τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.  

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται  

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή  .pdf αρχείου 

 Β. σχετικό µάθηµα εκµάθησης για την συµπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης που 
µπορείτε να το παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση. 
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177  

 

Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

 

  

http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Κριτήρια Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση του περιεχόμενου των τεχνικών προσφορών χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες 

κριτηρίων, οι οποίες βαθμολογούνται ανεξάρτητα με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Η 

βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων παίρνει τιμές από 100 έως 120.  

 

Ομάδα A΄ : Κριτήρια σε σχέση με την Αποτελεσματικότητα Υποψηφίου Αναδόχου (Συντελεστής 30/100) :  
 

Α/α 
Κριτήριο Βαθμός 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Α1 
Γενικό προφίλ εταιρίας (μέγεθος, 
παρουσία) στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή 
διεθνή αγορά 

 0,10  

Α2 
Διαθέσιμη υποδομή ανθρώπινου 
Δυναμικού (στελέχωση και επίπεδο 
κατάρτισης ). 

 0,10  

Α3 
Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και 
οργάνωση για επιτυχή υλοποίηση του 
έργου (ποιοτικά και χρονικά). 

 0,10  

Σύνολο:  

 
Ομάδα B΄ : Κριτήρια σε σχέση με τη Μεθοδολογία Υλοποίησης (Συντελεστής 30/100) : 
 

Α/α Κριτήριο Βαθμός 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

B1 

Αντίληψη προσέγγισης του έργου – 
Περιγραφή υποδομής, εργαλείων, 
λογισμικού και hardware για την 
υλοποίηση του έργου. 

 0,10  

B2 

Αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης του 
έργου,  ανάλυση των δραστηριοτήτων 
και των επί μέρους ενεργειών, καθώς 
και σχεδιασμό και χωροθέτηση του 
δικτύου αντεπιστελλόντων. 

 
0,10 

 
 

B3 

Αναλυτική περιγραφή των 
παραδοτέων Α΄ και Β΄ Φάσης και του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
φάσεων. 

 
0,10 

 
 

Σύνολο:  
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Ομάδα Γ΄ : Κριτήρια σε σχέση με το Σχήμα Υλοποίησης του Έργου (Συντελεστής 40/100) : 
 

Α/α Κριτήριο Βαθμός 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Γ1 
Επάρκεια και εμπειρία του 
υπεύθυνου έργου. 

 0,15  

Γ2 
Επάρκεια και εμπειρία στελεχών – 
ερευνητών της ομάδας έργου 

 0,15  

Γ3 

Καταμερισμός εργασίας και 
αναλυτική περιγραφή του έργου 
κάθε μέλους της Ομάδας έργου (και 
για τις δύο φάσεις).  

 0,10  

Σύνολο:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΝΤΥΠΟ V -1 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κύριοι, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης με την 
επωνυμία …..……………………………….…………………………………………………………………….…………………………… δηλώνω 
ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των Τευχών του Διαγωνισμού τα οποία αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και 
δηλώνω ότι η Εταιρεία / Κοινοπραξία / Σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος έχει την ικανότητα να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων της Σύμβασης και σύμφωνα με τους 
όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε με την παρούσα το κατά αποκοπή ποσό των 

……………………………………… Ευρώ (αριθμητικώς) 

…….…………………………..…… Ευρώ (ολογράφως)  

για την ανάληψη του έργου “«ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α΄ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»   
 

Το ως άνω ποσό θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα 
περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα φόρους, δασμούς, το όφελος του Αναδόχου κ.λ.π. Δεν θα 
περιλαμβάνει μόνον τον Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ. 

          Με τιμή, 

 

………….…(ημερομηνία) 

Υπογραφή 

(Νομίμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα Εταιρείας/ 
Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης) 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

Κατάστημα (Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 

        Ημερομηνία έκδοσης...... 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ......  

ΠΟΣΟ:,00 ΕΥΡΩ  

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. β) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους εις το διενεργούμενο 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διαγωνισμό «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους 
που αναφέρονται στη προκήρυξη, την οποία ήδη γνωρίζουμε. 
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ του/της/των    ......... δ/νση ....... μέχρι 
του ποσού των …….. ευρώ (€….,00),   

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, 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 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 εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την...................(8 μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.  
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- Βεβαιούται3 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

                                                           
3 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής» 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας....... 

Κατάστημα ........... 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 

        ΕΥΡΩ............ 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ...... ΕΥΡΩ ......... 

Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ......................................................... 
για ποσό -ευρώ ................................................ Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της ........................................................................, 
αναφορικά με το έργο ««ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α΄ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».   
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον 
σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα. 

1. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι 
η ............................................................................................................................ δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας. 

2. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 
της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 
τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

3. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας 
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 

Με τιμή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ................ 

 


