
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Κάρυστος,   12–10–2016  

             ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                     αριθ. πρωτ.:  13560 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   
 

 Ο δήμαρχος Καρύστου κ. Ραβιόλος Ελευθέριος διακηρύσσει συνοπτικό 

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας» του δήμου 

Καρύστου για το έτος 2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις  : 

1) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

2) Του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ» 

3) Του Ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 

4) Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

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

5) Του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης…Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/10/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ 

ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα (δημαρχείο 

Καρύστου). 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Κατάθεση προσφορών – Πληροφορίες  

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 27/10/2016 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι 

προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του δήμου Καρύστου μία (1) 

ημέρα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην Κάρυστο (δημαρχείο) Τ.Κ. 34001. 

  Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του δήμου τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (Ξυνογαλάς, Αλαμάνου τηλ: 2224350012 fax: 2224023666) 

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση υπηρεσιών όπως αυτές 

περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη. Οι εκτελούμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν 

τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 
 ΑΡΘΡΟ 5

ο
 

Κριτήριο κατακύρωσης  

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 



μελέτης και οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμετέχουν για όλες τις αναγραφόμενες 

υπηρεσίες και να πληρούν τις τιθέμενες προδιαγραφές. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν : 

α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

προδιαγραφών και τους αποδέχονται πλήρως  και ανεπιφύλακτα. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους 

διαγωνισμούς του δημοσίου. 

ε) Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για την πιστοποίηση της εγγραφής 

τους, στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων από το οποίο να προκύπτει το 

Δίκτυο τους ανά την Επικράτεια και οι υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει ειδική 

άδεια. 

στ) Εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν νόμιμη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή του διευθυντή ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή κάθε νόμιμο έγγραφο που να 

αποδεικνύει τη νόμιμη εξουσιοδότηση του αποδίδοντος την προσφορά και αντίγραφο 

του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας αυτού. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 8 του ν. 1599/86, όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά 

και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και 

αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

η) Όσοι εκ των συμμετεχόντων είναι νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να καταθέσουν και 

τα δικαιολογητικά σύστασης τους (καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν μεταβολές 

κλπ) και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.  

θ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 8 του ν. 1599/86, όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα ορίζεται τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύ της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

ι) Απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους 

οργανισμούς και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προσφέροντα 

συγκεκριμένων προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. Υποβάλλονται όλα τα έγγραφα 

από τα οποία προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό διαθέτουν σύστημα 

μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13850:2002 

ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχονται από Ανεξάρτητο Φορέα 



που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανεξάρτητο 

Φορέα.    

 

 Αν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα 

πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά  για κάθε 

πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. 

 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση, τα ανωτέρω πιστοποιητικά 

πρέπει να διαθέτουν όσοι συμμετέχοντες σε αυτήν παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα και σε 

περίπτωση εταιρειών οι υπεύθυνες δηλώσεις θα γίνουν από τους νομίμους 

εκπροσώπους τους και θα είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή.  
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Φάκελος προσφοράς 

 Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : 

Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα 

Β) Ο πλήρη τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

Γ)Ο αριθμός της διακήρυξης 

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

Ε) τα στοιχεία του αποστολέα 

 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται εκτός από τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και φάκελος με την οικονομική τους προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Πληρωμή 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά  με την παροχή υπηρεσιών 

και με την έκδοση εξοφλητικών τιμολογίων, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης 

σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του πρώτου χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής ΧΕΠ από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού 

Εύβοιας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Σύναψη σύμβασης 

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται εντός 15 ημερών 

να προσέλθει στο δήμο για την υπογραφή της σχετική σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

Δημοσίευση 

 Η παρούσα θα αναρτηθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 

του δήμου. Περίληψη της διακήρυξης, θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. Θα τηρηθεί επίσης η υποχρέωση 

ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ. 
  

Ο δήμαρχος Καρύστου 

 

Ραβιόλος  Ελευθέριος 


