
 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
          

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 74.133,40€ 
(ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ 24%) 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», 
φπσο ζήκεξα  ηζρχεη  (ΦΔΘ 114/η.Α΄/2006). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/η.Α’/2010). 

4. Ρν Ξ.Γ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 
145/η.Α’/05-08-2016) 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 11/η.Α΄/13.7.2010) «Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/09.05.2013 ηεχρνο Α-) 

 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 

4127/2013». 
7. Λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Θ. 204 η. Α΄/15-09-2011 )«Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» . 
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (Φ.Δ.Θ.  143 Α/2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
10. Ρνπ Ξ.Γ. 28/2015 (Α΄34). «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 
Ρεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Οχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ  

ΑΛΑΞΙΑΠΖΠ ΞΔΛΡΔΙΗΘΝ (ΠΞΑΞ) 

 

             Λ. Ξενηέλη, 28/03/2018 

             Απ. Ξπυη.: 153 

Ραρ. Γηεχζπλζε:  Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 27, 

Ρ.Θ.152 39, Λ. Ξεληέιε 

Ξιεξνθνξίεο: Εαραξνχια Δλσηηάδνπ 

Ρειέθσλν: 213-2038292 

Fax: 213-2038527 

Email: userspap1@spap.org.gr 

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 01/2018 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ :                                                     

«ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ 

ΘΑΗ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ - 

ΓΝΚΩΛ ΠΞΑΞ» 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 74.133,40€ 

Θ.Α. : 00-6142.009 





 

 

11. Tσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
12. Ρελ αλάγθε ηνπ ΠΞΑΞ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ππλδέζκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκφλ 01/2018 κειέηε 

ηνπ ΠΞΑΞ 
13. Ρν γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή πίζησζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΞΑΞ, έηνπο 2018 κε Θ.Α. 00-6142.009 
14.Ρελ ππ’αξηζκ. 05/25-01-2018 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

εγθξίζεσο ηεο κειέηεο, έγθξηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη δηάζεζε ηεο 

πίζησζεο κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 18Β (αξηζκφο ΞΑ) γηα 
ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: “Ξαπακολοςθηζη Γιοικηηικυν Θεμαηυν και  

πηπεζιερ ποζηηπιξηρ Γπαθειος - Γομυν ΠΞΑΞ” 
 

ΓΗΑΘΖΟΠΠΔΗ 
 

Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν «ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ - 

ΓΝΚΩΛ ΠΞΑΞ» πξνυπνινγηζκνχ  74.133,40€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 
24%), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 01/2018 Κειέηε ηνπ ΠΞΑΞ. 

ΑΟΘΟΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ –ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ-ΛΝΚΗΠΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε «ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ 

ΘΔΚΑΡΩΛ ΘΑΗ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ - ΓΝΚΩΛ ΠΞΑΞ». Νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδνληαη επ αθξηβψο 
ζηελ ππ’ αξηζκ. 01/2018 Κειέηε ηνπ ΠΞΑΞ ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηε παξνχζα θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 
Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο (εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο) ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα τριϊν 
ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (74.133,40€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%. Ζ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, κε θσδηθφ CPV 75131100-4, ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 00-
6142.009 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΞΑΞ γηα ην έηνο 2018). 

Ρν λφκηζκα ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζα είλαη ζε επξψ, κε ηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ λα είλαη: 

Α/Α 
 
 
ΕΙΔΟ  - ΤΠΗΡΕΙΕ 

 
 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

 
 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΗΝΩΝ 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΚΟΣΟΤ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
Ε € 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 
Ε € 

Α1) Διοικθτικό Προςωπικό (ΔΕ) 2 11 785,00 17.270,00 

Α2) 
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
(όπωσ ορίηει θ νομοκεςία) 

2 11 302,00 6.644,00 

Β1) Οδθγοί (ΔΕ) 3 11 785,00 25.905,00 





 

 

Β2) 
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
(όπωσ ορίηει θ νομοκεςία) 

3 11 302,00 9.966,00 

 Α) ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (διοικθτικοφ) Α1+Α2 : 23.914,00 

 Β) ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (οδθγϊν) Β1+Β2 : 35.871,00 

 Γ) ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ Α+Β :  59.785,00 

 Φ.Π.Α(24%) : 14.348,40 

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 74.133,40 

 

Θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο δχλαηαη λα θαηαζέζεη κφλν κία πξνζθνξά γηα 

κεκνλσκέλεο ή φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη ππνρξεσηηθά κία ή φιεο ηηο 
δεηνχκελεο ππεξεζίεο.  

Ξξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή 
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

Ρα πνζά ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηα πςειφηεξα πνπ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ απνδεθηά ζηνλ δηαγσληζκφ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζε θάζε ππφ ππεξεζία. 

 

ΑΟΘΟΝ 2. ΡΟΝΞΝΠ-ΡΝΞΝΠ-ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 Ν δηαγσληζκφο ζα είλαη ζπλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηεο ηηκήο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην γξαθείν ηνπ ΠΞΑΞ, πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ 
ην κέινο ηνπ ΠΞΑΞ πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Γεκαξρείν Ακαξνπζίνπ, νδφο: 

Βαζ. Πνθίαο 9 & Γεκ. Κφζρα, Ξεξηνρή: Καξνχζη Αηηηθήο, εκέξα Ρπίηη 
10/04/2018  και ώπα 09:30 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Γηαγσληζκψλ.  

Δάλ ν δηαγσληζκφο δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ  

αλαθεξφκελε εκεξνκελία ζα επαλαιεθζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα θαη ηελ ίδηα 
ψξα. 

ΑΟΘΟΝ 3. ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  ζην γξαθείν ηνπ ΠΞΑΞ, πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
κέινο ηνπ ΠΞΑΞ πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Γεκαξρείν Ακαξνπζίνπ, νδφο: Βαζ. 

Πνθίαο 9 & Γεκ. Κφζρα, Ξεξηνρή: Καξνχζη Αηηηθήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο έσο θαη ηελ Ρπίηη 10/04/2018 και ώπα 
09:30 (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ). 

 
Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά. Πε πεξίπησζε 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί 
απφ ηνλ ΠΞΑΞ κέρξη ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε 

επζχλε ησλ πξνζθεξφλησλ. 
Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ απνζθξάγηζε. 

Ξξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ 





 

 

θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ 
απφ ηελ ψξα ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ 

ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ 
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ 
νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 
ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαηά ηε πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν  , ε επηηξνπή κεξηκλά λα δνζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο πξσηνθφιινπ ν 

αλάινγνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζε θάζε πξνζθνξά. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξέο  πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, κεηά ηε παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.  

ΑΟΘΟΝ 4. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ-ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Λ.Ξ.Γ.Γ. «Πχλδεζκνο Γήκσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Αλάπιαζε ηνπ Ξεληειηθνχ (Π.Ξ.Α.Ξ.)»  κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

Ραρ. Γηεχζπλζε: Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 27, Λ. Ξεληέιε, Ρ.Θ. 15239 

Αξηζκφο Ρειεθψλνπ: 213 2038292 

Αξηζκφο FAX : 213 2038527 

Ζιεθηξνληθή Γ/λζε: userspap1@spap.org.gr 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο: 

Γηα ζέκαηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ, ζέκαηα δηθαηνινγεηηθψλ, θιπ:           
απεπζπλζείηε ζηελ αξκφδηα ππάιιειν ηνπ ΠΞΑΞ: θα. Δλσηηάδνπ Εαραξνχια  ηει: 
213 2038292 email: userspap1@spap.org.gr,  Φαμ: 213 2038527 

ΑΟΘΟΝ 5. ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε 

ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. Γηα φηη δελ έρεη  πξνβιεθζεί  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ Λ.4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ππκβαηηθά έγγξαθα θαηά  ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ρν ζπκθσλεηηθφ.  

2. Ζ Ξαξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Ζ κειέηε 01/2018 ηνπ ΠΞΑΞ κε Θ.Α. 00-6142.009 πξνυπνινγηζκνχ 
74.133,40€. 

 

ΑΟΘΟΝ 7. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ –ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΔΡΝΣΖΠ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θςζικά ή νομικά ππόζυπα  θαζψο 

θαη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  

mailto:userspap1@spap.org.gr




 

 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε  Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΠΓΠ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη 
απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ άλσ πεξίπησζε γ΄  θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο.       

 Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ πξφθεηηαη γηα: 

Α) Φπζηθά πξφζσπα 

1. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ Γειηίν ή Ρηκνιφγην Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

2. Λα έρνπλ ην αλάινγν κε ην αληηθείκελν ηεο 01/2018 κειέηεο ηνπ ΠΞΑΞ ΘΑΓ 

έλαξμεο ζηελ εθνξία ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 
θνξέα. 

3. Λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο 01/2018 κειέηεο ηνπ 

ΠΞΑΞ. 

Β) Λνκηθά Ξξφζσπα 

1) Λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη µε ηελ α) Ξξνζθφκηζε πξφζθαηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην, β) Ρν θαηαζηαηηθφ κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη 3) ΘΑΓ έλαξμεο ηεο εθνξίαο κε ζθνπνχο 
αλάινγνπο ηεο ζπκβάζεσο. 

2) Ξξνζθφκηζε ζπκβάζεσλ πινπνίεζεο ππνζηήξημεο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ 
Ν.Ρ.Α. ή ΛΞΓΓ φπνπ ζα πξέπεη έρνπλ πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) 
ζπλαθή έξγα ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα. Καδί κε ηηο ζπκβάζεηο ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί θαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ππνγεγξακκέλνο απφ ην Λφκηκν 
Δθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο.   

3) Ξξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ α) ISO 9001:2008, β) ISO 14001:2004, γ) 
1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 κε πεδία δξαζηεξηφηεηαο: α) Νξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζήο Ν.Ρ.Α. θαη Λ.Ξ.Γ.Γ θαη β) πεξεζίεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ γηα ην Γεκφζην. 

4) Ξξνζθφκηζε ηζνινγηζκνχ ή ην Δ3 (θνξνινγηθφ έηνπο 2016) φηη ν Θχθινο 

εξγαζηψλ, θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2016, ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη 
ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ.      

Πε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο  πξνεγνχκελεο,  ππνρξενχηαη  λα  γλσζηνπνηήζεη  ζηελ  ππεξεζία  
ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 





 

 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Αποκλείονηαι ηηρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ όζοι: 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 
ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Γελ πξνζθνκίζνπλ έλα απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

2. Απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή 
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 





 

 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

3. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, φπνηνο  έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ ζέηεη ελ ακθίβνισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

4. Απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο. Δπίζεο, αλ  έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή αλ έρεη απνθιεηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Απνθιείεηαη επίζεο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή 
ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

Απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο γηα φπνηνλ ζπληξέρεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 8. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Α. ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  





 

 

α) ε ιέμε Ξξνζθνξά,  

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, (ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΖΚΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 
ΘΑΗ ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΡΝ ΞΔΛΡΔΙΗΘΝ (ΠΞΑΞ) 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ)  

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
ηειενκνηνηππίαο-fax θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε-email) 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

Κέζα ζην παξαπάλσ θάθειν ζα πεξηέρνληαη επί ποινή αποκλειζμού δχν 
επηκέξνπο μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη  πος θα θέποςν ηιρ ενδείξειρ  ηος 

κςπίυρ θακέλος και είλαη νη εμήο: 

α) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»  

β) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Νη σο άλσ δχν επηκέξνπο θάθεινη πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην θάθειν πξνζθνξάο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

Α1.ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Ν Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 
πεξηέρεη, επί ποινή αποκλειζμού, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

1. Ρππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ  

Λ.4412/2016 (Α’147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 158/2016 απφθαζεο ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β’ 3698 16-11-2016), ην 
νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.  

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ θαηεπζπληήξηα 

νδεγία 15 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. κε αξ. πξση. 5797/25-11-2016 (ΑΓΑ: 
ΩΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ).  

Oη πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα κέξε ΗΗ θαη ΗΗΗ  δελ πξέπεη λα παξέρνληαη 
γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ κέξνπο IV 
πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην «α.Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα 

επηινγήο»  θαη δελ ρξήδεη ζπκπιήξσζεο ην ππφινηπν κέξνο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά , φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν), θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε  ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο.  





 

 

2. Απιφ αληίγξαθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Άξζξνπ 7 θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε . 

  Πε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία έρνπλ  ηε  κνξθή  θαη  ηνλ  ηχπν  πνπ  πξνβιέπεηαη  απφ  ηε  
λνκνζεζία  απφ  ηελ  νπνία δηέπνληαη.  

  Θαλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ µία (1) 
εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 
έλσζε πξνκεζεπηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, 
εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ µία, µε 

ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. 

 

Α2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ν Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα πεξηέρεη, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηε παξνχζα 

δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεη δηάξθεηα ηζρχνο Γέθα (10) κελψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαίλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη θαη νινγξάθσο καδί κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ. 

Ξξνζθνξέο κε ζπλνιηθή ηηκή ππεξβαίλνπζα ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 
απνξξίπηνληαη. 

Πηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ηζρχεη εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ πνπ ζα βαξχλεη 
ηνλ Ξνιηηηζηηθφ νξγαληζκφ.  

Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη ζε Δπξψ θαη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη νξηζκέλεο. Ξξνζθνξά 
πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή 
δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα κία ή φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο δηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Β. ΓΔΛΗΘΑ ΞΔΟΗ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 





 

 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 

Ζ παξάιεηςε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ή ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηνπ λφκνπ, ζπλεπάγεηαη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ απφ ην δηαγσληζκφ. 

Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη κφλν κία πξνζθνξά. 
 
Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή παξνπζηάδνπλ κε πξνθαλή ιάζε ζηα πνζά, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΞΑΞ 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Μελφγισζζα 

έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.  

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ν λ. 4250/2014 αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 
ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσο θαη δηεπθξηλίδνληαη δε ζρεηηθά ηα εμήο: 

 
- Απλά ανηίγπαθα δημοζίυν εγγπάθυν: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο 
ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε 
παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. 

πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.) γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 
ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.  

- Απλά ανηίγπαθα αλλοδαπών δημοζίυν εγγπάθυν: Δπίζεο, γίλνληαη 
απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο 

επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο θαη έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Θψδηθα 

Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ 
λα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 
επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο 

ρψξαο (Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 
 

- Απλά ανηίγπαθα ιδιυηικών εγγπάθυν: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 

παξ. 2 β’ ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 





 

 

1 ηνπ λ. 4250/2014. 

- Ξπυηόηςπα έγγπαθα και επικςπυμένα ανηίγπαθα: Γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
δηαγσληδνκέλνπο. 

ΑΟΘΟΝ 9. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, 

πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο 
θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε 

πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη 
δεθηή άιιε πξνζθνξά. Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

θαηά ηε παξάγξαθν απηή ,ε επηηξνπή κεξηκλά λα δνζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο 
πξσηνθφιινπ ν αλάινγνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζε θάζε πξνζθνξά. 
           

          Ζ επηηξνπή παξαιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ  ηνπ 
πνιηηηζηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ 

εκπξφζεζκα, ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο 
(κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ), πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ.             
 

           Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 100 ηνπ Λ.4412/2016, μεθηλά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ  

απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ 
ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016. 
 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθεηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή 
φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Ζ επηηξνπή 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.  

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 
θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
νξηζηεί (ην παξαπάλσ δελ ηζρχεη αλ ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ  
γίλνπλ  ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε). Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη 

κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη θαη αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ απφ ηελ επηηξνπή ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ έγηλαλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο  κε  ηε 

ζχληαμε ηνπ αλάινγνπ πξαθηηθνχ κε ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, νη θάθεινη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη ,αιιά επηζηξέθνληαη.  
 Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ θαη ε αλάδεημε πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο 
ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

  





 

 

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά 
ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο κε ηε ζχληαμε ελφο πξαθηηθνχ. 

Νη απνζθξαγίζεηο ησλ θαθέισλ γίλνληαη ζε δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ελψ  ε Δπηηξνπή 
πξνβαίλεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, 

πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη δηαπηζηψλεη ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηνπο απαξάβαηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο . 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΜΠΛΗΡΩΗ – ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 

1. Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε 
πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε 
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 
2. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 
ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ , ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 
ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, 
πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 
ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, 
δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή 
εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

3. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε 
κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, 

ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ 
πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια 
ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα 

ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 
αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 
5. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, 
ζχκθσλα κε ηηο παπαξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

 





 

 

ΑΟΘΟΝ 11. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ- ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

 

    Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη απνζθξαγίδνληαη   απφ ηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε κέξα πνπ ζα νξηζηεί απφ απηή ψζηε λα  
ελεκεξσζνχλ φζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ: 
 
    Α. Ξηζηνπνηεηηθά  αξκφδηαο αξρήο (φισλ ησλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο πνπ 

δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) απφ ηα νπνία 
πξνθχπηεη φηη  ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ) .  
Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη ζε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ σο  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 

    Β. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986,ζηελ νπνία  ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα 
δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, ηφζν γηα θχξηα φζν θαη γηα 

επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν)  θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε  ηνπ γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο.  
 

    Γ. Ξηζηνπνηεηηθφ  αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη  ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο  σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ. 

Ρν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο  ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 

    Γ. Ξηζηνπνηεηηθφ  έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ (απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο), αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο  ζε έλα 

εκπνξηθφ ή επαγγεικαηηθφ κεηξψν  πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο), απφ φπνπ 

πξνθχπηεη θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαη βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο γηα 
ηα θπζηθά πξφζσπα κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπ (αλ δελ πξνθχπηεη  ην εηδηθφ 
επάγγεικα απφ ην επηκειεηήξην ή ηελ επαγγεικαηηθή νξγάλσζε). Πε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα πξνθχπηεη θαη λα εκθαίλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα ην νπνίν 
είλαη θαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη λα πξνζθνκίδνληαη ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ ην πηζηνπνηνχλ. 
 
 

   Δ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη φηη δελ πξνθχπηνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Ρν απφζπαζκα απηφ 

πξέπεη λα  έρεη εθδνζεί  ην πνιχ έμη  (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο: 





 

 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Γ) Πε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηνχ. 
Γ) Πε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά 
ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία πνπ 

δηέπνληαη. 
 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ  πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ην αδηθήκαηνο  γηα 
ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 
ΠΡ. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 πνπ λα δειψλεηαη φηη: 

i. Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ ζέηεη ελ ακθηβφισ 
ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  
ii. Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε 

έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή αλ έρεη απνθιεηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 
74 ηνπ Λ.4412/2016. 

 
iii. Γελ ζπληξέρεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ.4412/2016. 
 

Ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ   
λνκηθνχ πξνζψπνπ.     

- Δδψ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 
ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο  π.ρ θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, 

ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ   ή ηα νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην 

ηνπ θξάηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.) . 
 

 Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα 
πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, 
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ. 
 

ΓΔΛΗΘΑ: 
 
1.Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 





 

 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο καδί κε ηελ έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε 

πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δηθαζηηθήο  ή δηνηθεηηθήο αξρήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 
Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν) θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε  ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο.  
 

           Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε . 

          Πε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 
θαη ζηνηρεία       έρνπλ  ηε  κνξθή  θαη  ηνλ  ηχπν  πνπ  πξνβιέπεηαη  απφ  ηε  

λνκνζεζία  απφ  ηελ  νπνία δηέπνληαη.  
2.Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη 

ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην 
γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
3.Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο  , ρσξίο 
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

4.Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά  βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
5.Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα 

άξζξα 75, 76 θαη 77, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 
θαη ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 4412/2016  ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
6.Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   





 

 

7. Θαηά ηα ινηπά (φζνλ αθνξά ην ηχπν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηζρχεη 

ν λ. 4250/2014 αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 
πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη δηεπθξηλίδνληαη δε ζρεηηθά ηα εμήο: 

 
- Απλά ανηίγπαθα δημοζίυν εγγπάθυν: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο 

ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε 
παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. 

πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.) γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 
ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.  

- Απλά ανηίγπαθα αλλοδαπών δημοζίυν εγγπάθυν: Δπίζεο, γίλνληαη 

απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο 

επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο θαη έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Θψδηθα 

Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ 
λα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 
επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο 

ρψξαο (Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 
- Απλά ανηίγπαθα ιδιυηικών εγγπάθυν: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 
παξ. 2 β’ ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 

1 ηνπ λ. 4250/2014. 
- Ξπυηόηςπα έγγπαθα και επικςπυμένα ανηίγπαθα: Γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
δηαγσληδνκέλνπο. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, αθνχ ν αλάδνρνο θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (αλ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε) θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/2016.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα Έληεθα (11) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ. 





 

 

ΑΟΘΟΝ 13. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, πξηλ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016. 

 
Ζ παξαπάλσ εγγχεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 
Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. – Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα  ζηνηρεία 
ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 72 Λ.4412/2016,ήηνη : 
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια 
ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη 
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

iα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζε ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ  σο θαη 2 κήλεο κεηά 
ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 14.ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 Πηε ζπκβαηηθή αμία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, εθηφο ηνπ ΦΞΑ, 
δηελεξγνχληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο  (θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ) νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  
 Ρα παξαπάλσ πνζά έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ηηκή θαη θακία ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ή ελδερφκελε 

απαίηεζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζ’ απηφλ γηα ηηο 
παξαπάλσ δαπάλεο. 

 Γεληθά ν αλάδνρνο βαξχλεηαη βάζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, κε φινπο ηνπο 
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ πνπ βαξαίλεη ηνλ 
Γήκν. 





 

 

ΑΟΘΟΝ 15.  ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ-  

 Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο 
ηνπ Λ.4412/2016. 

ΑΟΘΟΝ 16. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ 

Λ.4412/2016 γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ παξάδνζε θαη 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή θαη κεηά ηε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, αθνχ 

δε γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο. 

 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη λα παξαδίδεη 

εκπξφζεζκα ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά-δηθαηνινγεηηθά ζηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία 
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα. 

 Νη ηηκέο δελ δχλαληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 

ηελ ηειηθή εμφθιεζε. 

 

ΆΟΘΟΝ 17. ΔΘΣΩΟΖΠΖ –ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

Ν Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ’ αθνξκήο ηεο παξνχζεο, θαζψο 

επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο άδεηαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΑΟΘΟΝ 18. ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ-ΘΟΩΠΔΗΠ-ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
ε πεξεζία κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 72, 203, 207, 

213, 218, 220 ηνπ Λ.4412/2016. 
Ζ θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 θαη 

204 ηνπ Λ.4412/2016. 
Θαηά ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο 

Λ.4412/2016  , β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο κειέηεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν 
Αζηηθφο Θψδηθαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 129 ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 
147/η.Α΄/08.08.2016). 

ΑΟΘΟΝ 19. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

        Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 Λ.4412/2016,εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε 
ην έλα ηνηο εθαηφ(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Ξ.Α). Ρν 

παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ή έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 
φξγαλν.  





 

 

 ΑΟΘΟΝ 20. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ 

Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζην πξφγξακκα 
«ΓΗΑΓΔΗΑ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010.  

Δπηπξνζζέησο, πεξίιεςε ηε δηαθήξπμεο θαη ε παξνχζα ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΠΞΑΞ, φπνπ πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, άκεζε, πιήξεο θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ρέινο, ε δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΑ Ξ1/2380/18.12.2012 
(ΦΔΘ:Β/3400/2012). 

ΑΟΘΟΝ 21. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε  ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο  ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.  

Ρνλίδεηαη φηη δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο  κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα  
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 22. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 

 Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ  

θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 
π.δ. 28/2015 (Α΄34). 

ΑΟΘΟΝ 23. ΓΙΩΠΠΑ 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, 
ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα 

γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην 
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 
θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν 
κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 





 

 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή  γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη 
ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ΑΟΘΟΝ 24.  ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη  νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 
πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

ΒΙΑΠΠΖΠ ΠΗΩΚΝΠ 
 

 

 

 

Ξαπάπηημα Α’: 01/2018 Κελέηη ηος ΠΞΑΞ 

Ζ κειέηε 01/2018 ηνπ ΠΞΑΞ πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία «ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ ΘΑΗ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ - ΓΝΚΩΛ 

ΠΞΑΞ» κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην γξαθείν ηνπ ΠΞΑΞ, πνπ έρεη παξαρσξεζεί 
απφ ην κέινο ηνπ ΠΞΑΞ, Γήκν Ακαξνπζίνπ θαη βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: 
Γεκαξρείν Ακαξνπζίνπ, νδφο: Βαζ. Πνθίαο 9 & Γεκ. Κφζρα, Ξεξηνρή: Καξνχζη 

Αηηηθήο, 2νο φξνθνο ή θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΞΑΞ ζηε δηεχζπλζε: 
www.spap.org.gr. 

 

 

 

 

 

 

ςνημμένα: 1.Ξαξάξηεκα Α΄: «Ζ ππ΄αξηζκ 01/2018 Κειέηε ηνπ ΠΞΑΞ 

2.Ξαξάξηεκα B’ : «πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» 
3. Ξαξάξηεκα Γ’ : «πφδεηγκα εμσθχιινπ θαθέινπ πξνζθνξάο» 
4. Ξαξάξηεκα Γ’ :  Ρππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ  Λ.4412/2016 (Α’147) γηα δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’αξηζκ. 158/2016 απφθαζεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β’ 3698 16-11-2016). 

http://www.spap.org.gr/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξαπάπηημα B: πόδειγμα Νικονομικήρ Ξποζθοπάρ 

 
Πηνηρεία πξνζθέξνπζαο Δηαηξίαο 

(επσλπκία, δηεχζπλζε, θιπ) 

Ξξνο Πχλδεζκν Γήκσλ γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ 
Ξεληειηθνχ (ΠΞΑΞ) 

 
Ζκεξνκελία: __/__/2018 

 

Νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκφ: 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟΤ - ΓΟΜΩΝ ΠΑΠ» 

Βξηζθφκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο 
γηα ην δηαγσληζκφ «Παπακολούθηση Γιοικητικών Θεμάτων και  Τπηπεσίερ 

Τποστήπιξηρ Γπαυείος - Γομών ΠΑΠ», έηνπο 2018 πνπ έρεη πξνθεξχμεη ν 

Πχλδεζκνο Γήκσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ Ξεληειηθνχ (ΠΞΑΞ). 
 
ημείωζη ππορ αναδόσοςρ: ηοςλάσιζηον ηέζζεπιρ (4) μήνερ από ηην επόμενη ημέπα ηηρ διενέπγειαρ 

ηος διαγωνιζμού. 
Ζ πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/2018 
 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

CPV : 75131100-4 
 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟ  - ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΗΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΚΟΣΟΤ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ Ε 
€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ Ε € 

Α1) Διοικθτικό Προςωπικό (ΔΕ) 2 11   

Α2) 
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (όπωσ ορίηει θ 
νομοκεςία) 

2 11 302,00 6.644,00 

 Α) ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (διοικθτικοφ) Α1+Α2 :  

 Φ.Π.Α(24%) :  

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟ  - ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΗΝΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΚΟΣΟΤ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ Ε 
€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ Ε € 

Β1) Οδθγοί (ΔΕ) 3 11   

Β2) 
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (όπωσ ορίηει θ 
νομοκεςία) 

3 11 302,00 9.966,00 





 

 

 Β) ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ (οδθγϊν) Β1+Β2 :  

 Φ.Π.Α(24%) :  

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΟΜΑΔΑ Α (Α1+Α2)  

ΟΜΑΔΑ Β (Β1+Β2)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο καο αλέξρεηαη ζηα…………………… θαη αθνξά ηελ 
ππεξεζία………………… ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. 
 

 

(να αναγπαθεί ολογπάθωρ ηο ζύνολο με ΦΠΑ πος εμθανίζεηαι ζηον παπαπάνω πίνακα) επξψ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%. 

 
Γηα ηελ (εηαιπεία), 
 

Κε εθηίκεζε, 
(ονομαηεπώνςμο, ιδιόηηηα, ζθπαγίδα, ςπογπαθή)





 

 

Ξαπάπηημα Γ’ : πόδειγμα εξυθύλλος θακέλος πποζθοπάρ 

 

Πηνηρεία πξνζθέξνληνο: ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Δπσλπκία:  

Λνκηθή κνξθή:  

ΑΦΚ:  

Ραρ.Γηεχζπλζε:  

Ρειέθσλα:  

Φαμ:  

E-Mail:  

Λφκηκνο 
εθπξ/πνο: 

 

Θέζε ζθξαγίδαο: 

 

 

 

 

 

 
 

Αλαζέηνπζα 

αξρή: 

Πχλδεζκνο Γήκσλ 

γηα ηελ Ξξνζηαζία 
θαη Αλάπιαζε ηνπ 
Ξεληειηθνχ (ΠΞΑΞ) 

Αξηζκφο 
δηαθήξπμεο: 

………………….. 

Ρίηινο 
δηαθήξπμεο: 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ  ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - 
ΔΟΜΩΝ ΠΑΠ 

 

Ζκεξ/λία 
δηελέξγεηαο: 

__/__/2018 

 

  

ημειώζειρ ππορ ππομηθεςηέρ: 

Σο παπόν αποηελεί ςπόδειγμα εξωθύλλος θακέλος 
πποζθοπάρ 

Για ηο θάκελο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ, 
ανηικαηαζηήζηε ηη λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ» με ηιρ λέξειρ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Ωρ απιθμό διακήπςξηρ ζςμπληπώζηε ηον απιθμό 

ππωηοκόλλος ηηρ διακήπςξηρ. 

 

Πχλδεζκνο Γήκσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Αλάπιαζε ηνπ Ξεληειηθνχ (ΠΞΑΞ) 
Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 27, Λ. Ξεληέιε 

Ρ.Θ. 15239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Ξαπάπηημα Γ’ : Ρςποποιημένο ένηςπο ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (ΡΔΓ) ηος 

άπθπος 79 παπ.4 ηος  Λ.4412/2016 (Α’147) για διαδικαζίερ ζύνατηρ 
ζύμβαζηρ κάηυ ηυν οπίυν ηυν οδηγιών 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

(Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Ν.Π.Δ.Δ. φνδεςμοσ Διμων για τθν Προςταςία και Ανάπλαςθ του Πεντελικοφ (ΠΑΠ)] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ: [53355] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: [Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν.Πεντζλθ, Σ.Κ. 15239] 
- Σθλζφωνο: [213 2038292] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *userspap1@spap.org.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΔΟΜΩΝ 
ΠΑΠ 

 – CPV 75131100-4 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *Γενικζσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ για το δθμόςιο] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :ΤΠΗΡΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 





 

 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 





 

 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 





 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 

και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 





 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  





 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 





 

 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 





 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 





 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 





 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 





 

 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 





 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 





 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε 

άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 





 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 





 

 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 





 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 





 

 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 





 

 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 





 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 





 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 

πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει 

να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 





 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

 
                                                           
i
 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν 

και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 





 

 

                                                                                                                                                                                     
v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 

άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 





 

 

                                                                                                                                                                                     

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 





 

 

                                                                                                                                                                                     
xxxiii

 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




