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Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ 
 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΡΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 
ΡΝ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ  

 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο:  

α) Ρνπ Λ. 4249 απφ 24/03/2014  «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο…… θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» . (ΦΔΘ Α΄73/2014) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4281/2014 θαη ηζρχεη. 

β) Ρσλ άξζξσλ 41,54 θαη 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 
φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α-98). 

γ) Ρνπ λ. 1481/1984 «Νξγαληζκφ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο» (Α΄-152),  

φπσο ηζρχνπλ.  
δ) Ρνπ άξζξνπ 134 ηνπ Λ.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο ΝΓΖΓΗΑΠ 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην Ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  
ε) Ρνπ λ. 2286/1995 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»  (Α΄- 

19), φπσο ηζρχνπλ. 
ζη) Ρνπ άξζξνπ 64 «Ππληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ» ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΘ 167 Α/23-7-

2013): Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012  θαη 

ηνπ λ. 4127/2013   θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
δ) Ρνπ λ. 2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο» (Α΄-248), φπσο ηζρχεη. 

ε) Ρνπ Λ. 1599/86 (Α-75) «ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ. 
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ζ) Ρνπ Λ. 2690/1999( Α-45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηζρχνπλ. 

η) Tνπ Λ.3697/2008 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ έιεγρνο, ησλ 
δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(Α΄- 194).  

ηα) Ρνπ Λ. 4250/14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο……….. Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α 191) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 
ηβ) Ρνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ3193/2003 «Θαλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Ξ.Α ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’-266). 
ηγ)Ρνπ Λ.4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο 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» (Α-204), φπσο 
ηζρχνπλ. 

ηδ) Ρνπ Λ.4281/14 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
4354/15 

ηε) Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΘ Α΄147/2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
ηζη) Ρνπ Λ.4497/17 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 171) 
ηδ) Ρνπ Λ. 2939/2001 «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, πξνζαξκνγή 

ζηελ Νδεγία 2015/720/ ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.(ΦΔΘ Α' 170/8-11-2017) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4496/2017 θαη 
ηζρχεη. 

ηε) Ρνπ Λ.4249/2014 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, αλαβάζκηζε πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο 

θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
ηζ) Ρνπ Λ.4281/2014 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 160/08-08-2014,ηεχρνο Α΄). 
θ) Ρνπ π.δ. 215/2007 «Πχζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ζην πνπξγείν 

Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Λεζησηηθήο Ξνιηηηθήο» (Α΄-`). 
θα) Ρνπ π.δ. 178/2014 «Νξγάλσζε πεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

θβ) Ρνπ π.δ. 21/2017 (ΦΔΘ Α΄,35) «Ίδξπζε Γηεπζχλζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη Ηζηνξίαο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο θαη πεξεζίαο Κε Πηειερνκέλσλ Αεξνζθαθψλ». 

θγ) Ρνπ π.δ. 123/2016 «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο 
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, ζχζηαζε πνπξγείνπ 
Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο θαη πνπξγείνπ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, 
κεηνλνκαζία πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Ρνπξηζκνχ θαη πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 
θδ) Ρνπ π.δ. 184/2009 « Πχζηαζε πνπξγείνπ Γεκνζίαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (Α΄- 213). 
 
-Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο 
παξνύζαο, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, 

πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 
 

2.   Ρηο απνθάζεηο:  
α)  Ρελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/Α/18369 απφ 25/09/2002 ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο «Θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ Λ 1599/1986 (Φ.Δ.Θ, 75)΄΄(Β’ -1276) 

β) Ρελ ππ’ αξηζ. ΓΓΝΔΠ/1/2/225 απφ 30/12/2015 ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
επί ζεκάησλ δεκνζηνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα» (ΦΔΘ Β΄2884) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΓΝΔΠ/1/2/284-β απφ 21/10/2016 (ΦΔΘ Β΄3527). 

γ) Ρελ ππ' αξηζ. 9010/1/16-γ΄απφ 05-01-2001 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεκφζηαο Ράμεο (ΦΔΘ Β΄20/16-

01-2001) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 9010/1/17-α΄απφ 18-09-2002 (ΦΔΘ Β΄1244/23-
09-2002, ηελ ππ' αξηζ. 9010/1/16-ε΄απφ 02-05-2011 (ΦΔΘ Β΄745/05-05-2011), ηελ ππ' αξηζ. 
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9010/1/16-ηβ΄απφ 30-06-2014 (ΦΔΘΒ΄1821/03-07-2014), ηελ ππ' αξηζ. 9010/1/16-ηδ΄απφ 16-09-
2014 (ΦΔΘ Β΄2858/23-10-2014) θαη ηελ ππ' αξηζ. 9010/1/16-δ΄ απφ 6-8-2015 απφθαζε Αλαπιεξσηή 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΘ Β΄1688), αληίζηνηρα. 
 δ) Ρν ππ’ αξηζκ. 193 απφ 06/09/2018 πξαθηηθφ ηεο Γηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Αζηπλνκηθή 

Αλαζθφπεζε 

             ε) Ρελ ππ’ αξηζκ. 9010/10/2387 απφ 10/09/2018 απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα 
έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηχπσζε θαη παξάδνζε δχν (2) ηεπρψλ Πεπηεκβξίνπ-Νθησβξίνπ & 
Λνεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ έηνπο 2018 ηνπ πεξηνδηθνχ Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε-Έγθξηζε πίζησζεο 

             ζη) Ρν ππ΄ αξηζκ. 72394/10/726248 απφ 22/10/2010, έγγξαθν ηεο Γ/λεο Νξγάλσζεο - 
Λνκνζεζίαο/Α.Δ.Α. 

 
 

         
 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 

1. Ξξνθεξχζζνπκε ΠΛΝΞΡΗΘΝ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζε ΔΟΩ, γηα 

ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 
2. Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ  δεθαηξείο (13) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο 

ηεο παξνχζαο ζηελ πεξεζία καο (Γ/λζε Δπηθνηλσλίαο/Α.Δ.Α. Ι. Θεθηζίαο 23 – Καξνχζη Αηηηθήο 1νο 
φξνθνο). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
α. ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΑ ΩΟΑ 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 
ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 

Ι. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 23 Ρ.Θ 151 23 –
ΚΑΟΝΠΗ 

Αίζνπζα Ππζθέςεσλ 1νο φξνθνο 
 

 
 

27/09/2018 

 

Πέκπηε 

 
 

09.00’ 

 
 
 

 
β. Νη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄, απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δ. Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο), 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Ξξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε.  
 

4.    Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 
α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
γ. Ππλεηαηξηζκνί,     
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δ. Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, 
πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο δηαρσξηζκψλ, αλαπαξαγσγψλ, κνληάδ, εθηχπσζεο (νπσζδήπνηε θπιηλδξηθά &  

επίπεδα πηεζηήξηα) θαη βηβιηνδεζίαο. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη εληόο ηνπ 
Ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηεο πεξεζίαο ε 
πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο. 

Νη Δλψζεηο θαη νη Θνηλνπξαμίεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιάβνπλ 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή, απηήο ηεο λνκηθήο 
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . 
 

5.  Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ’ 
απηή παξαθάησ Ξαξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 
 

α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

β. ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

δ. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ε. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

ζη. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

δ. ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’  

 
6.  Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ 
      απφ ηεο αλαξηήζεσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο 

παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, πνπ έρεη νξηζζεί γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο  αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη.  

 
7. Ρπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ πεξεζία καο.                

( ηει. 210-6854207 & 210-6845062).    
 
 

 
 
 
          

                                          

 

   

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΓΕΡΟΧΡΗΣΟ 

Π.Ε./ Α΄ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 
                                          ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ: Έθδνζε θαη δηεθπεξαίσζε δχν (2) ηεπρψλ (Πεπηεκβξίνπ-
Νθησβξίνπ & Λνεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ έηνπο 2018) δηκεληαίνπ 
πεξηνδηθνχ «Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε». 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ: 37.000 (± 15%) αληίηππα θάζε ηεχρνο. 
 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΗΓΝΠ: 

Ρκήκα  Δθδφζεσλ 
Γ/λζεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

ΞΟΝΫΞ/ΠΑ ΓΑΞΑΛΖ: 59.900,00 ΔΟΥ ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α. θαη γηα ηα δχν ηεχρε. 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ: Αλά αληίηππν 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ: Ινγαξηαζκφο «Ξεξηνδηθφ Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε» ηεο 
Γ/λζεο Δπηθνηλσλίαο/Α.Δ.Α. 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ: 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ζρέδην ηνπ ππφ εθηχπσζε 
ηεχρνπο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκέξα παξαιαβήο ηεο χιεο. 
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη (ζηελ πεξεζία καο, ζηα 
ΔΙ.ΡΑ. θαη ζηελ κεηαθνξηθή εηαηξία) ην ζχλνιν ησλ 

αληηηχπσλ θάζε ηεχρνπο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δνζεί ην «ΡΞΩΘΖΡΩ». 

 

                           ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ: 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα αληίηππα ζηελ πεξεζία 
καο, ζηα ΔΙ.ΡΑ. θαη ζηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία πνπ 
δηεθπεξαηψλεη ην πεξηνδηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

πεξεζίαο. 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ: Δληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηηχπσλ θάζε ηεχρνπο. 

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ ΔΞΗ %: Γελ πξνβιέπνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ  

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ: Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 «Ππληειεζηέο 
παξαθξάηεζεο θφξνπ» ηνπ Λ.4172/2013, θφξνο. 

ΘΟΑΡΖΠΖ ΞΔΟ ΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΩΛ 

ΞΟΝΠΦΓΩΛ: 

Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ, 3% επί ηεο θξάηεζεο απηήο γηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ θαη 20% επί ηνπ ραξηφζεκνπ ππέξ ΝΓΑ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 
ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
1. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

 
1.1 Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην Λ. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν 

αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν). 
 

1.2 Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 
απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 

 
1.3 Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :  

1.3.1 Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα).  
1.3.2 Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.  
1.3.3 Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
1.3.4 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
1.3.5 Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

 
1.4 Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα 

ηα εμήο: 
1.4.1 Πηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία. 
1.4.2 ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» (ζρεη.: αξζ.93 ηνπ Λ.4412/2016). 
1.4.3 ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν 

κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» . Δπηζεκαίλεηαη φηη φια 
ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS,θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ 
θπιιαδίσλ θιπ.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 

επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε 
πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο : θχιια 33-35 θ.ν.θ).   

1.4.4 ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

1.4.5 Νη θάθεινη ησλ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.6 Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα 
θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

1.5 Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ  εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν 
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» 
αλαθέξνληαο ξεηά ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο (ζρεη.:αξζ.257 ηνπ Λ.4412/2016). Πε 
αληίζεηε πεξίπησζε  ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη 

ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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1.6 Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ 
έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 
 

1.7 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(ζρεη.: αξζ.100 ηνπ Λ.4412/2016). 

- Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 
- Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο. 
1.7.1 Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

-Απνζθξαγίδνληαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην 
απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  

-Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ 
πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε (ζρεη.: αξζ.117 ηνπ Λ.4412/2016), κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζρεη.: 
αξζ.93,94 ηνπ Λ.4412/2016). 

1.7.2. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξηζνχλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη.  

1.7.3. Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

             -  Ν ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, νξίδεηαη 
ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζήο ηνπο.  

             - Ν ζπκκεηέρσλ πνπ ιακβάλεη γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν 

πξφζβαζεο, ζα ππνγξάθεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε, πνπ ζα ηεξεί γηα ην ζθνπφ απηφ ε 
πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα 
ην ρξφλν γλψζεο απηνχ. 

1.8. Ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε 
ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.8.1 Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.8.2 Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 

 1.9    Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε  πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 

 1.10 Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

 1.10.1 Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε 
θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή 
γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

1.10.2 Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 
κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην 
αξκφδην φξγαλν. 

1.11. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

1.11.1 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
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1.12 Νη  θάθεινη  ησλ  νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο πξνζθνξέο δελ  θξίζεθαλ  θαηά  ηελ  αμηνιφγεζε  
ησλ ηερληθψλ   θαη  ινηπψλ  ζηνηρείσλ  -  απνδεθηέο,   δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.   

 
 1.13. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ:  
                              Η. Αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - Ρερληθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Αξρηθψο ε 

αξκφδηα επηηξνπή αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
Λ.4412/2016 θ.ι.π. πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ, θαζψο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνζθνξέο.  

                  ΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ γηα λα γλσκνδνηήζεη πνηεο 
απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο είλαη απνδεθηέο.   

                  ΗΗΗ. Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ:  Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 
100 ηνπ Λ.4412/2016, γηα λα γλσκνδνηήζεη πνηεο απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο είλαη απνδεθηέο, 
πξνθεηκέλνπ ε πεξεζία λα απνθαλζεί ζρεηηθά θαη λα αλαδείμεη απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ θαιέζεη λα ππνβάιιεη φπσο πξνβιέπεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο θαηαθχξσζεο. 
                   IV.Απνζθξάγηζε θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε : Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο, πνπ απηφο ζα θαηαζέζεη ζε εκεξνκελία  θαη ψξα πνπ ζα έρεη 
νξηζζεί ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε.  

Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα ειεγρζνχλ-αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη 
ηε λνκηκφηεηα. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί σο πξνο ηελ θαηαθχξσζε ή κε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε πεξεζία λα απνθαλζεί ζρεηηθά. 

 
1.14.Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κόλν γηα ην ζύλνιν ηεο ππό πξνκήζεηα πνζόηεηαο. 

Ξξνζθνξά γηα κέξνο ηεο ππό πξνκήζεηα πνζόηεηαο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 
  

1.14.1. Ζ ζχκβαζε απηή ηζρχεη γηα ηελ πξνκήζεηα δχν (2) ηεπρψλ (Πεπηεκβξίνπ-Νθησβξίνπ & Λνεκβξίνπ-
Γεθεκβξίνπ έηνπο 2018) δηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ «Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε» ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

 

2. ΔΓΓΖΠΔΗΠ  

 

2.1 Νη εγγπήζεηο έρνπλ ηνλ ηχπν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε θαη εθδίδνληαη απφ 
πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.  

 
2.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε 

αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 
ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 

2.2.1  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 (Θ.Ξ.Γ.) 

 

2.3   Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 (Θ.Ξ.Γ.)  
 

 
3. ΡΗΚΔΠ 

 

3.1 Νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κφλν ζε ΔΟΥ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
 

3.2 Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΩ ή πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΩ πξνο μέλν 
λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

 

3.3 Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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3.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
3.5 Ζ πξνζθνξά ζα δίδεηαη θαηά αληίηππν θαη ζα είλαη εληαία γηα ην ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

3.6 Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ιεθζεί ππφςε ε πξνζθεξφκελε ηηκή αληηηχπνπ ρσξίο Φ.Ξ.Α. 
 
3.7 Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηνί δε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.  
 
3.8 Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο πξνζθνξάο. 

 
  

 

4. ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 
 

4.1 Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

ζχκβαζε. 
 

4.2 Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Λ. 4412/2016.     

 

 

 

5. ΞΙΖΟΥΚΖ  

 
-  Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

- Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γίλεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ξεξηνδηθφ 
Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε» ηεο Γ/λζεο Δπηθνηλσλίαο/Α.Δ.Α., ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή  παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο κε ηελ  πξνζθφκηζε: 
(1) ηηκνινγίνπ, 
(2) πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,  

(3) πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο θαη  
(4) πνηληθφ κεηξψν 

 
 
 

6. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ – ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

 
6.1 Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία  πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

127 ηνπ Λ.4412/2016 (Θ.Ξ.Γ.) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4497/2017.                                                                                                                           

6.2 Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβόινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο 
αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηό απνηειεί δεκόζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθώο δεθηή από ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθό όξγαλν. Ρν παξάβνιν απνηειεί δεκόζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό αξηζκό 
εηζόδνπ (Θ.Α.Δ.) 3741 («παξάβνια από θάζε αηηία»). 
 
 

7. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
 

7.1 Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη 

πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15%.  
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8. ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΚΔΗΝΓΝΡΖ 
 

              Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 
ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη (ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖΠ 
ΞΑΟΝΠΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή 
.  
                Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 
ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. 

                Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
θεθαιαίνπ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη .  
 

9.ΠΚΒΑΠΖ 
 

            Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε, 
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνκήζεηαο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ 

 

1. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αμηνινγνχληαη κφλν νη 
πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο.  
 

2. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ιακβάλεηαη ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειόηεξε ηηκή. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

                                                                      ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 
 Νη πξνζθέξνληεο δχλαληαη: 

1. Λα πξνζθέξνπλ ηηκή γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
2.   Νη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ, ζα πξέπεη: 
    2.1. Λα είλαη ζηαζεξέο κε επηδερφκελεο αλαπξνζαξκνγήο απνιχησο θακίαο, ιφγσ απμήζεσο ηεο    
      ηηκήο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ζα πεξηέρνπλ ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο. 

3.   Θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα δειψλεη κε ζαθήλεηα φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄  

 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

 
 

Α.  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ:  Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπκπιεξσκέλν ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο 
Γήισζεο (ΡΔΓ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.4 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο εκθαίλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’ ηεο 
παξνχζαο. 
 
Ρν ΡΔΓ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 
 

Κέξνο I. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
 
Κέξνο II. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

α. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
β. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
γ. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

δ. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
 
Κέξνο III. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ: 
α. Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
β. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
γ. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη άιινη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ 

δ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
 
Κέξνο IV. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο: 
α. Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. (Γίλεηαη κλεία φηη ν εθάζηνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ ζρεηηθή ελφηεηα, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο θάησζη.) 
Α. Θαηαιιειφηεηα. 
Β. Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 

Γ. Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
Γ. Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 
 
Κέξνο V. Ξεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ. 
 
Κέξνο VI. Ρειηθέο δειψζεηο.   

 
                           
 

              Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε 
αληηπξφζσπν / εθπξφζσπφ ηνπο.  

 

              Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο: ην Φ.Δ.Θ. Ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

(γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ. ).  Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 
λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 
δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Νηθνλνκηθή 
πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

        Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία.  
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Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) δηαηίζεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc) θαζψο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο απηνχ, νη νπνίνη ην ζπκπιεξψλνπλ θαη ην 

ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή. 
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ, θάζε άηνκν ππνγξάθεη ην ίδην ΡΔΓ.  
 
 
 
              Β. ΙΝΗΞΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ (ΓΖΙΩΠΔΗΠ). 
                
 Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη: 

                  
                     α. Λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη 
θαη, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  

                     β. Λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηαλ δελ θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη 

ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  
                     γ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζή ηνπ πξνο ην Φνξέα 
(ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ) φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη 
ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  
                      

                  - Πεκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηνύληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. 
 
              Γ. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 
ηνπ Λ. 4412/2016 (Θ.Ξ.Γ.), ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε 

παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ.2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά (δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 73,74,80 ηνπ 
Λ.4412/2016):  
 
              
 
 1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

                  α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 
φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:  
                     (1) Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, 
                     (2) Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 
                     (3)  Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Θώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

                        α. Πεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη 
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό 
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο .  

                  β. Ξηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηώρεπζεο.  

                  γ.  πεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη νη νξγαληζκνί θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

                  δ. Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ζπκκεηέρσλ δειψλεη ζηελ 
πεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο ππνπαξαγξάθνπ (Γ.1.γ.), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο.  

                  ε. Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
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                ζη. Απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ΄ θαη 80 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.4412/2016, γηα ηελ απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ 
θαη Ππληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη Ξξάμεηο Δπηβνιήο 
Ξξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (-2-) εηψλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

                δ. Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
ε.   πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
       ζ.  Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα  πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ εγγξαθήο.  
 

              2. Νη αιινδαπνί :  

                  α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο 
άλσ παξαγξάθνπ 1 παξφληνο Θεθαιαίνπ (Γ). 

               β. Ξηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαηά ην 
δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.   

               γ. πεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη νη νξγαληζκνί θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, εθφζνλ πξνθχπηεη κεηαβνιή απφ φζα δειψζεθαλ ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε πνπ θαηαηέζεθαλ σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο 

               δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

                ε. Ξηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο . 

               ζη. Ξηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνύ θαη Ππληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζηαθώλ Πρέζεσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

δ. Απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ΄ θαη 80 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.4412/2016, γηα ηελ απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ 
θαη Ππληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη Ξξάμεηο Δπηβνιήο 

Ξξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (-2-) εηψλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

 
2. Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά :  

α. Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.  
                       - Ρν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ν.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ., ηνλ Ξξόεδξν θαη ηνλ Γηεπζύλσλ 

Πύκβνπιν όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπο 

λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ .  
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                  β. Ξηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε (λ. 4013/2011), ή 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ  άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα).  

                 γ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 
  

3. Νη ζπλεηαηξηζκνί :  
                  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ).  
                 β. Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β - ζη ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β – ε ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο β  ηεο παξαγξάθνπ 3 παξφληνο θεθαιαίνπ 
(Γ), εθφζνλ πξφθεηηαη . 

                 γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα .  
 

4. Νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά :  
                  Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ΄Δλσζε .  
               
              5. Δάλ ζε θάπνηα Σώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο 

πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο Θεθ. Γ΄ δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ ή όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ 
αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ 
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.  Πηελ θαηά ηα άλσ ππεύζπλε δήισζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 

Γ. ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 

 
           1. Πε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή 
έλσζεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πιελ 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή 

έλσζεο, είηε ζην φλνκα ελφο ηνχησλ, πιελ φκσο ηφηε ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο.  

 
              2. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 
φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ.  Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν.  Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε επζχλε 
απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
              3. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή.  
 
              4. Ρν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην πξσηφηππν ή 
θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην πξσηφηππν απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο 

Γ.Ν. ή λα έρεη εθδνζεί απφ ην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ “TAXIS NET”.  
 

              5. Tα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, 
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή.  
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              6. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 
(άξζξν 11 παξ. 2 & 3 ηνπ λ.2690/1999).  
 

   7. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, πνπ ππνβάιινληαη σο δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
θεθ. Α΄ ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο Δ΄, πξέπεη λα είλαη ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

 
8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο 

παξαξηήκαηνο Δ΄ ζπληζηά ιόγσ απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό.   

 
  9. Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ ηε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθν ή άιιν απνδεηθηηθό κέζν, από ηνλ Διιεληθό Νξγαληζκό Αλαθύθισζεο (ε.ν.αλ.) πνπ λα 
πηζηνπνηεί  όηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξών ηνπ νξγαληζκνύ (ε.ν.αλ.) θαζώο είλαη 

απαξαίηεηε  πξνϋπόζεζε  γηα ηε λόκηκε άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
ζε δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο.  

 
 

             10. Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο (10) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο 
πεξεζίαο λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζηελ πεξεζία καο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

 

I. Γ Δ Λ Η Θ Α: 
(1) Απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο εθδίδεηαη ην δηκεληαίν πεξηνδηθφ «ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ 

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ» ζε 37.000 αληίηππα. Υο πξνο ηελ έθδνζε απηνχ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο.  

(2) Ρν πεξηνδηθφ εθδίδεηαη ζε ζρήκα 1/8 ηεο δηάζηαζεο 0,63  Σ 0,86 κ. θαη απνηειείηαη απφ νθηψ (8) 
ηππνγξαθηθά θχιια πιένλ ηνπ εμσθχιινπ. Δίλαη δπλαηή ε απμνκείσζε ησλ ηππνγξαθηθψλ θχιισλ 
θαηά έλα ή δχν, αθνχ ελεκεξσζεί έγθαηξα ν αλάδνρνο θαη αλαπξνζαξκνζηεί αλάινγα ε πξνζεζκία 

νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο. 
(3) Ρν πεξηνδηθφ εθηππψλεηαη εμ νινθιήξνπ ηεηξάρξσκν, ην εζψθπιιν ζε θπιηλδξηθά πηεζηήξηα θνχξλνπ, 

ελψ ην εμψθπιιν ζε επίπεδε offset. Ρν εζψθπιιν εθηππψλεηαη ζε ραξηί velvet wood free ησλ 80 gr/m² 

θαη ην εμψθπιιν ζε ραξηί illustration ησλ 150  (± 5 gr) gr/m². Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εμσθχιινπ 

ζηηιπλνπνηείηαη κε  UV. 
(4) Πηνλ αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ζα παξαδίδεηαη ε χιε, θείκελα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ,  ειεθηξνληθά. 
(5) Ζ βηβιηνδεζία γίλεηαη κε ζεξκνθφιιεζε.  
(6) Ζ δηεθπεξαίσζε  ησλ αληηηχπσλ ηνπ πεξηνδηθνχ γίλεηαη  εληφο πιαζηηθψλ αδηαθαλψλ θαθέισλ. 

 
II. ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΞΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ ραξηηνχ εθηχπσζεο, αδηαθαλψλ πιαζηηθψλ θαθέισλ θαη ηελ 
εθηέιεζε ηξηψλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ: (i) δηαρσξηζκψλ, αλαπαξαγσγψλ θαη κνληάδ, (ii) εθηχπσζεο θαη 
βηβιηνδεζίαο  θαη (iii) δηεθπεξαίσζεο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη: 

1. ΣΑΟΡΗ ΔΘΡΞΩΠΖΠ: 
α. Ξξφθεηηαη γηα : 

(1) ραξηη velvet wood free ησλ 80 gr/m²  γηα εθηχπσζε ζε θπιηλδξηθά πηεζηήξηα 
θνχξλνπ, θαη 

(2) ραξηη Illustration βάξνπο 150 (± 5 gr) γξακκαξίσλ αλά m², θαηάιιεινπ γηα επίπεδε 

ηεηξάρξσκε εθηχπσζε offset. 
β. πιαζηηθνί αδηαθαλείο θάθεινη.  
β. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
Ρν ραξηί εθηχπσζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 

αγνξάο, θαη εηδηθφηεξα: 
 Λα είλαη πςειήο θαη εληαίαο πνηφηεηαο. 

 Λα είλαη θαλνληθήο θαη εληαίαο θσηεηλφηεηαο. 
 Λα κελ βγάδεη ρλνχδη ή ζθφλε θαη δπζθνιεχεη ηελ εθηχπσζε. 
 Λα κελ έρεη ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. 
 Λα είλαη αδηαπφηηζην ζε δνθηκή ηνπ κε ζηπινγξάθν. 
 Λα κελ θνιιάεη θαηά ηελ εθηχπσζε. 
 Λα έρεη θαλνληθή θαηεχζπλζε ηλψλ. 

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρεκηθήο αλάιπζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πνζνηήησλ ραξηηνχ νπνηεδήπνηε. 
γ. Γείγκαηα: 

Πηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ πεξεζία καο, ζηελ νδφ Ι. 
Θεθηζίαο 23 ζην Ακαξνχζην Αηηηθήο, δείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ραξηηνχ θαζψο θαη ησλ 
πιαζηηθψλ αδηαθαλψλ θαθέισλ.                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΗΚΔΙΔΗΑ - ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΠΣΔΓΗΑΠΖ: 
α. Ξξφθεηηαη γηα ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα θαη ηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε ηνπ πεξηνδηθνχ. 

β. Πηνλ αλάδνρν ην πιηθφ παξαδίδεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο εθάζηνηε  δηκήλνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο ππάξρνπζεο πεξεζηαθέο αλάγθεο κε απφδεημε θαη ζρεηηθέο νδεγίεο, ηα θείκελα (ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή) θαη ην αληίζηνηρν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ηνλ βαξχλεη. Περίπηωζη 
καθσζηέρηζης ηης παράδοζης ζσνεπάγεηαι ιζότρονη καθσζηέρηζη παραλαβής ηης εργαζίας. 

γ. Δπί πιένλ ν αλάδνρνο: 
(1) Πρεδηάδεη φιεο ηηο ζειίδεο θαη φηαλ δίλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ζπκκνξθψλεηαη κε απηέο, θαη 

(2) Ξαξαδίδεη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ δνθίκηα ησλ ζειίδσλ ζε ειηνηππίεο  γηα 
ηπρφλ δηνξζψζεηο - παξαηεξήζεηο θαη γίλεηαη έιεγρνο απφ ηνλ ηερληθφ  ηνπ ππεχζπλν, 

ν νπνίνο δηαηππψλεη έγγξαθα ηελ γλψκε ηνπ ζηε ζπζθεπαζία θάζε φςεο. Ζ 
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Γηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ νθείιεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ λα επηζηξέςεη ηα δνθίκηα 
θαη ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. 

δ. Γηα ηε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ επζχλεηαη ν αλάδνρνο. 
ε. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ππάιιειφ ηνπ , εηδηθφηεηαο γξαθίζηα, ζηελ έδξα ηεο πεξεζίαο 

θαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηήο, φζεο θνξέο θαη φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ.  
Σημείωζη:  
 Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε δηφξζσζε. 

3. ΔΘΡΞΥΠΖ - ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑ: 
 Δθηχπσζε αλά ρξψκα θαη ρηιηάδα θάζε φςεο (0.86 Σ 0.63 m) γηα ην εζψθπιιν θαη ην   εμψθπιιν. 
 Πηηιπλνπνίεζε εμσηεξηθήο επηθάλεηαο εμσθχιινπ κε UV αλά αληίηππν. 
 Βηβιηνδεζία αλά ηππνγξαθηθφ θχιιν θαη ρηιηάδα (σο ηππνγξαθηθφ ζεσξείηαη ην εμψθπιιν, θαζψο θαη 

κέξνο ηππνγξαθηθνχ  θχιινπ). 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο - ινηπνί φξνη: 

1. Ζ εθηχπσζε ηνπ πεξηνδηθνχ γίλεηαη κε θαιήο πνηφηεηαο κειάληα, κε νκνηφκνξθε πίεζε ζ' φιε 
ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ, κε απφιπηε  θαζαξφηεηα θαη κε ηέιεηα ζχκπησζε ησλ ρξσκάησλ. 

2. Ζ βηβιηνδεζία ζα γίλεηαη κε ζεξκνθφιιεζε. Δηδηθφηεξα:  
(α) Ρν δίπισκα ζα γίλεηαη κε πξνζνρή, ψζηε λα κελ  ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζέζεηο ησλ ζειίδσλ θαη λα κελ 

παξνπζηάδνληαη πηπρψζεηο, θαη 
(β) Ρν μάθξηζκα λα γίλεηαη θαλνληθά θαη νκνηφκνξθα ζηε δηάζηαζε 20,8 Σ 30 εθαηνζηψλ ρσξίο παξέθθιηζε 

πιένλ  ησλ  ± 2 ρηιηνζηψλ. 
3. Όηαλ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ απνζηνιή αληίηππα πεξηνδηθνχ θαηεζηξακκέλα ή ειαηησκαηηθά 

ζε βαζκφ πνπ λα κε κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ, ρξεψλεηαη ζηνλ αλάδνρν ε αμία ηνπο. 
Δληνιή εθηχπσζεο 
1. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ παξάδνζε ηεο χιεο γλσξίδεη ζηνλ αλάδνρν εγγξάθσο 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αληηηχπσλ ηνπ ππφ έθδνζε ηεχρνπο. 
2. Ξξηλ αξρίζεη ε εθηχπσζε θάζε φςεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ΡΞΥΘΖΡΥ απφ ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ 

πεξηνδηθνχ. 
3. Ο ανάδοτος οθείλει να παραδίδει (ζηην Υπηρεζία μας, ζηα ΕΛ.ΤΑ. και ζηην μεηαθορική εηαιρεία) ηο 

ζύνολο ηων ανηιηύπων κάθε ηεύτοσς ενηός πένηε (5) εργάζιμων ημερών από ηην ημέρα ποσ θα δοθεί ηο 
«ΤΥΠΩΘΗΤΩ». 

4. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ: 
(i) Ρν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηχπσζε, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαζψο θαη ζπκβαηφ 
κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 
Γηεχζπλζεο ηνπ πεξηνδηθνχ ( Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10, Adobe Creative Cloud 2015 ). Πε ςεθηαθνχο δίζθνπο (CD-

roms ή DVD- roms), ηηο ζειίδεο ηνπ ηεχρνπο πνπ εθδφζεθε (αξρεία 
PDF,JPEG, INDD, PSD, EPS θαη TIFF) .  

Γείγκαηα εξγαζίαο: 
Νη κεηνδφηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ πεξεζία καο, δείγκαηα αλαιφγσλ εξγαζηψλ ηνπο, ζηα νπνία 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε φηη απηνί είλαη αλάδνρνη φιεο ηεο ζεηξάο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
εξγαζηψλ. (Ρα δείγκαηα ζπληζηνχλ ζηνηρεία θξίζεο). 

4. ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖ ΡΝ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ: 

α. Ζ ππφ εθηέιεζε εξγαζία ζπλίζηαηαη ζηελ: 
(i) Θαηαζθεπή αδηαθαλψλ πιαζηηθψλ θαθέισλ κεγέζνπο αλαιφγνπ κε ηε 

δηάζηαζε ηνπ πεξηνδηθνχ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο εθηφο απφ  ηελ επσλπκία ηνπ 
εληχπνπ ζα εθηππσζνχλ θαη νη απαηηνχκελεο απφ ηα ΔΙ-ΡΑ ελδείμεηο 
ζχκθσλα κε καθέηα ηεο πεξεζίαο. 

(ii) Αζθαιή ζπζθεπαζία ησλ αληηηχπσλ θάζε ηεχρνπο. 
(iii) Δπηθφιιεζε εηηθεηψλ κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ (νη εηηθέηεο ζα 

παξέρνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ). 
(iv) Ραμηλφκεζε ησλ εληχπσλ θαηά ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ΔΙ-ΡΑ θαη  
(v) Ξαξάδνζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπζθεπαζκέλσλ θαη ηαμηλνκεκέλσλ 

αληηηχπσλ θάζε ηεχρνπο ζην Θέληξν Γηαινγήο Αζελψλ ησλ ΔΙ-ΡΑ θαη ζηελ 
κεηαθνξηθή εηαηξεία. 

β. Γείγκαηα ζπζθεπαζίαο: 

Πηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ θαη δείγκαηα αλάινγεο ζπζθεπαζίαο. 
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III. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο δηαρσξηζκψλ, αλαπαξαγσγψλ, 

κνληάδ, εθηχπσζεο (νπσζδήπνηε θπιηλδξηθά &  επίπεδα πηεζηήξηα) θαη βηβιηνδεζίαο. Όιεο νη σο άλσ 
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηεο πεξεζίαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο έθδνζεο. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ                                                                                                     
Ξξφεδξνο: /Α’ ΓΗΝΛΠΑΘΝΞΝΙΝ Ησάλλα                                                             

ΚΔΙΖ:                                                                                                              
1. Γ.Δ/Α’ ΛΔΕΔΟΖ Καξία 
2. Ξ.Δ/Β΄ ΘΝΟΝΠ Δπζηάζηνο 
                                                                               
                                                                                                             
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Καξνχζη,12-09-2018 
ΔΓΘΟΗΛΝΛΡΑΗ 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΓΔΟΝΣΟΖΠΡΝΠ 

ΞΔ/A’ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Α.Δ.Α./ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 95012 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΛΔΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΙΑ 23- 

ΜΑΡΟΤΙ –Σ.Κ. 15123 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΝΘ/ΜΟ ΠΑΠΠΑ ΟΓΤΔΑ, ΑΡΥ/ΚΑ 

ΟΦΟΤΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

- Σειέθσλν: 2106854207, 2106845062 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: tmima.ekdoseon@astynomia.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΚΑΙ 

ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΓΤΟ (2) ΣΔΤΥΩΝ (ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ-ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ & ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ-

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2018) ΓΙΜΗΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ «ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ». (CPV: 22212000-9) 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: 18REQ003672723 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Πξνκήζεηεο 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ 

εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη 

θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 

ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ 

εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο 

Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, 

δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε 

έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

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).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 

 





                                                        Αλήθεη ζηελ ππ΄αξηζκ. 3/2018 Γηαθήξπμε ηεο Γηεχζπλζεο Δπηθνηλσλίαο/ΑΔΑ 

ειίδα 28 απφ 45 
 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  
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[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη 
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επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

[…................................…] 
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εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

[....……] 
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αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

 

[] Ναη [] Όρη 





                                                        Αλήθεη ζηελ ππ΄αξηζκ. 3/2018 Γηαθήξπμε ηεο Γηεχζπλζεο Δπηθνηλσλίαο/ΑΔΑ 

ειίδα 38 απφ 45 
 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – 

IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 

ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε 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 ευρώ. 

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 ευρώ. 

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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

v Τα 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 Σφμφωνα 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

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

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 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. 
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xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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 Συμβουλίου, 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 Συμβουλίου, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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 Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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 Στθν 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 Σθμειϊνεται 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. 
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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 ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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 

ΕΕΕΣ (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 ςυμμορφώνονται 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 ΤΕΥΔ. 

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. 
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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 ΤΕΥΔ 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 Υπό 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.  

 

 

 

  




