
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ 
Γ΄ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  56 
10433 -  ΑΘΗΝΑ 
ΣΗΛ:210-8841841 
FAX: 210-8225776 
Email:  info@hhf.org.gr 
 
 
 
        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    4/3/2020 
 
Αρ. πρωτ: 19122   
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   (ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ   ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ    ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 
 ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ  ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΟ  - ΑΤΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΙΠΑΝΙΑ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟΤ ΑΓΩΝΕ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΑΠΟ 21  ΕΩ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΤΣΡΙΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ 24 ΕΩ 30 ΜΑΪΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΠΑΝΙΑ)  ΣΗΝ  ΚΟΖΑΝΗ. 
  προώπολογιςμού: 18.056,00 ςυμπ/νου ΥΠΑ .         (CPV :55100000-1) 
 
ΑΝΑΘΕΣΩΝ  ΥΟΡΕΑ 
 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ  ΕΛΛΑΔΟ 

(Ο.Φ.Ε.) 
ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  56 
ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 
ΚΩΔ. NUTS EL 3 -ATTIKH 
ΣΑΦ. ΚΩΔΙΚΑ 10433 
ΦΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΗΛΕΥΩΝΟ 210-8841841 
ΥΑΞ 210-8225776 
ΗΛΕΚΣΡ/ΚΟ ΣΑΦ/ΜΕΙΟ 
( EMAIL)-ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

info@hhf.org.gr   -   210-8258808, 809 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ 
(URL) 

www.handball.org.gr 

  
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σα   ϋγγραφα τησ  ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για  απεριόριςτη, πλόρη , ϊμεςη  και δωρεϊν 
πρόςβαςη 
το  Κ Η Μ Δ Η  
τη  ΔΙΑΤΓΕΙΑ  : περύληψη  διακόρυξησ  διαγωνιςμού 
την ιςτοςελύδα τησ Ο.Φ.Ε.: www.handball.org.gr 
 

mailto:info@hhf.org.gr
mailto:info@hhf.org.gr
http://www.handball.org.gr/


ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 

ΣΙΣΛΟ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ  
ΕΘΝΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ  ΕΛΛΑΔΟ  - 
ΑΤΣΡΙΑ ΚΑΙ ΙΠΑΝΙΑ , ΓΙΑ 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟΤ ΑΓΨΝΕ 
ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
ΓΤΝΑΙΚΨΝ  ΑΠΟ 21  ΕΨ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 
(ΕΛΛΑΔΑ-ΑΤΣΡΙΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ 24 ΕΨ 30 
ΜΑΪΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΠΑΝΙΑ). 

 
CPV (CPV :55100000-1) 

ΕΙΔΟ  ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΤΜΠ/ΝΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΥΟΡΩΝ) 

 
18.056,00 ςυμπ/νου ΥΠΑ 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΔΙΑΙΕΡΕΙΣΑΙ 
Ε ΣΜΗΜΑΣΑ 

 
ΟΦ Ι 

  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΣΗ  ΤΜΒΑΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΕΘΝΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ 
ΓΤΝΑΙΚΨΝ  ΕΛΛΑΔΟ  - ΑΤΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΙΠΑΝΙΑ , ΑΠΟ 21  ΕΨ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 
(ΕΛΛΑΔΑ-ΑΤΣΡΙΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ 24 ΕΨ 30 
ΜΑΪΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΠΑΝΙΑ) ΣΗΝ 
ΚΟΖΑΝΗ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΝΑΘΕΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

(ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ  ΣΙΜΗ) 
  

ΝΟΜΙΜΑ ΕΤΡΨ 
Η ΠΑΡΟΤΑ  ΤΜΒΑΗ 

ΤΠΟΚΕΙΣΑΙ Ε ΠΑΡΑΣΑΗ 
 

ΝΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΟΦΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΟΦΙ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΑΚΣΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΦΕ 
ΕΣΟΤ       2020 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

Ε  ΚΗΜΔΗ 
 

 ΣΕΣΑΡΣΗ    4/3/2020 
  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
Ε  ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 ΣΕΣΑΡΣΗ   4/3/2020 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 ΔΕΤΣΕΡΑ  16/3/2020  & ΩΡΑ : 10:00 

  
 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   

Η  ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΙΝΑΙ 

ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΒΑΕΙ  

ϊρθρου 66 ,120 & 121 του Ν.4412/16 
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΡΑΥΕΙΑ  Ο.Φ.Ε.   – Γ’ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 – 

10433- ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ  &  ΩΡΑ  

 
 ΔΕΤΣΕΡΑ   16/3/2020  &  ΩΡΑ:  11:00 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

(ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ) 
ΓΛΩΑ ΤΠΟΒΑΛΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΛΑΦΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΦΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ  ΣΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
90  ΗΜΕΡΕ 

  
  
ΑΔΑ   ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ  
 
 
Η   Ο.Φ.Ε. 
Έχοντασ  υπ’ οψιν: 
1. Τα  ϋγγραφα: 

1.1. Το με υπ’ αριθ. πρωτ: 18733,  αύτημα  του τμόματοσ Εθνικών ομϊδων , για την παροχό 

υπηρεςιών ΔΙΑΜΟΝΗΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ  και δϋςμευςη  πύςτωςησ 

1.2. Την  κατανομό του υπο ϋγκριςη  προώπολογιςμού τησ ΟΧΕ , ϋτουσ 2020 και ςυγκεκριμϋνα 

των  κωδικών : 255α   . 

2. Τισ  αποφϊςεισ: 

2.1. Την από  20/1/2020, απόφαςη  του ΔΣ  τησ  ΟΧΕ, περύ υπηρεςύασ παροχόσ υπηρεςιών 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ.  



 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  
 

Σην διενϋργεια ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ,  για την επιλογό  Αναδόχου για την   παροχό 

υπηρεςιών , διαμονόσ – διατροφόσ  Εθνικών ομϊδων  Γυναικών  ΕΛΛΑΔΟ  - ΑΤΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΙΠΑΝΙΑ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟΤ ΑΓΨΝΕ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ 
ΠΡΨΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΨΝ  ΑΠΟ 21  ΕΨ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-ΑΤΣΡΙΑ) 
ΚΑΙ ΑΠΟ 24 ΕΨ 30 ΜΑΪΟΤ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΠΑΝΙΑ) ςτην πόλη τησ Κοζϊνησ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   ΓΙΑ  ΣΟ   Δ   ΣΗ  ΟΦΕ 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο  ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΚΩΝ/ΝΟ   ΓΚΑΝΣΗ    ΚΩΝ/ΝΟ  ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ  
1. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α )  
2. α) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ &  
      β)  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' )  
3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ )  
4. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ )  
5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε )  
  
 

ΣΕΤΦΟ   ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  
Όςοι επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα του διαγωνιςμού θα πρϋπει να υποβϊλλουν 
την προςφορϊ τουσ με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ ςτην  Ο.Φ.Ε.,  (με οποιονδόποτε τρόπο 
και αν αυτϊ κατατύθενται ό αποςτϋλλονται) επύ ποινό απόρριψησ).  
Εμπρόθεςμεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ που θα ϋχουν περιϋλθει ςτην Τπηρεςύα μϋχρι την 
παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα. Προςφορϋσ που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 
και ώρα, εύναι εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται από την Τπηρεςύα, χωρύσ να αποςφραγιςθούν.  
Κατϊ την διενϋργεια του διαγωνιςμού δικαιούνται να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ ό οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι τουσ εφόςον εύναι εφοδιαςμϋνοι με ςχετικό εξουςιοδότηςη.  
το διαγωνιςμό γύνονται δεκτού φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, Έλληνεσ πολύτεσ ό αλλοδαπού.  
  
 ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
  
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν:  
α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα.  
β) ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλουν κοινό προςφορϊ  
γ) ςυνεταιριςμού  
δ) κοινοπραξύεσ προμηθευτών  
Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό 
προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να 
πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη εφόςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ 
εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
2. Κϊθε προςφορϊ ςυντϊςςεται ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016 ςτην Ελληνικό 
γλώςςα και υποβϊλλεται, επύ ποινό αποκλειςμού, μϋςα ςε καλϊ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον 
οπούο θα αναγρϊφονται ευκρινώσ:  
 
α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαύα γρϊμματα.  
β. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ το διαγωνιςμό.  
γ Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ.  
δ. Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.  
 



3. Οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ ςτον κυρύωσ φϊκελο, ςύμφωνα με τισ 
οικεύεσ διατϊξεισ:  
Α.   Φωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΤΜΜΕΣΟΦΗ-
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντόσ του οπούου τοποθετούνται τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και η 
τεχνικό προςφορϊ.  
  
τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ-ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετεύται απαραύτητα το ςύνολο των κατατιθϋμενων εγγρϊφων πρωτότυπα. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει οπωςδόποτε να περιλαμβϊνει:  
  
- Σο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ), ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, (το οποίο 
επίςησ, είναι αναρτημένο ςτην ιςτοςελίδα τησ Ο.Φ.Ε. (www.handball.org.gr) ),  όπωσ αυτϊ 
περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 79, παρϊγραφοσ 4 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχύει ςόμερα, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Ε',  
  
[Οι  οικονομικού φορεύσ ςυμπληρώνουν ςτo  ΣΕΤΔ  μόνο τα: Μϋροσ ΙΙ (εκτόσ από το Δ), Μϋροσ ΙΙΙ 
(εκτόσ από το Δ), Μϋροσ IV (μόνο την παρϊγραφο α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια 
επιλογόσ) και μϋροσ VI.  
  
  
To Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (TEΤΔ) κατϊ περύπτωςη μπορεύ να 
υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών. Δεν απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ από αρμόδια διοικητικό 
αρχό ό τα Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (Κ.Ε.Π.)]  
Όταν ο υποψόφιοσ εύναι Ο.Ε. ό Ε.Ε. και ο υπογρϊφων το ΣΕΤΔ ενεργεύ ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
τησ εταιρεύασ, θα υπογρϊφει οπωςδόποτε κϊτω από την εταιρικό επωνυμύα . 
Σο ΣΕΤΔ, όταν ςυμμετϋχουν Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτεύται να εύναι υπογεγραμμϋνο από μϋλοσ του 
Διοικητικού υμβουλύου τουσ, το οπούο θα ϋχει εκ του καταςτατικού δικαύωμα υπογραφόσ και 
εκπροςώπηςησ, επομϋνωσ θα ενεργεύ ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ και θα υπογρϊφει 
οπωςδόποτε κϊτω από την εταιρικό επωνυμύα.  
Για την εξακρύβωςη τησ νομιμότητασ εκπροςώπηςησ των εταιρειών που διαθϋτουν μορφό 
νομικού προςώπου να κατατεθούν:  
Για την απόδειξη των ανωτϋρω ιδιοτότων και τησ εξουςύασ ϋκδοςησ παραςτατικού 
εκπροςώπηςησ, τα ημεδαπϊ νομικϊ πρόςωπα προςκομύζουν επιπρόςθετα: i) Οι προςωπικϋσ 
εταιρύεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντύγραφο του καταςτατικού, όπωσ τροποποιημϋνο ιςχύει, νόμιμα 
δημοςιευμϋνου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντύγραφο του καταςτατικού, όπωσ τροποποιημϋνο 
ιςχύει, νόμιμα δημοςιευμϋνου, μαζύ με τα αντύςτοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., 
αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, όπωσ ϋχει κατατεθεύ ςτην αρμόδια διοικητικό 
Αρχό, μαζύ με τα αντύςτοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ςτα οπούα ϋχουν δημοςιευτεύ η ςύςταςη 
τησ Εταιρύασ και οι τροποποιόςεισ του καταςτατικού, καθώσ και το Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ η ςυγκρότηςη του Διοικητικού τουσ υμβουλύου. ε όςεσ 
περιπτώςεισ δεν ϋχει ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα δημοςιότητασ, αρκεύ η προςκόμιςη 
ανακούνωςησ τησ αρμόδιασ διοικητικόσ αρχόσ για την καταχώριςη των ςχετικών ςτοιχεύων 
ςτον οικεύο Μ.Α.Ε.  
  
- Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, 
ςτην οπούα:  
 
. Να αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού, ςτον οπούο ςυμμετϋχουν οι προςφϋροντεσ.  



 
. Αποδϋχεται ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.  
 
. Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ προκόρυξησ, των οπούων οι 
προςφϋροντεσ ϋλαβαν πλόρη και ανεπιφύλακτη γνώςη.  
 
. Σα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι αληθό και ακριβό.  
 
. Παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ για αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαπραγμϊτευςησ.  
 
. υμμετϋχει με μια μόνο προςφορϊ ςτο πλαύςιο του παρόντοσ διαγωνιςμού.  
 
 
  
- Σεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ (παρϊρτημα Β΄)  
 
 
Επιςημαύνεται ότι:  
1.  Όλα τα προςκομιζόμενα ϋγγραφα πρϋπει να εύναι πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα 
των πρωτοτύπων ό ευκρινό φωτοαντύγραφα αυτών εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη 
δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ ωσ νομύμωσ επικυρωμϋνο φωτοαντύγραφο, 
ςύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 και τον Ν. 4605/2019.  
 
2.  Σα ξενόγλωςςα πιςτοποιητικϊ πρϋπει να εύναι μεταφραςμϋνα ςτην ελληνικό και 
επικυρωμϋνα από το Τπουργεύο Εξωτερικών ό από επύςημο μεταφραςτικό γραφεύο ό από 
δικηγορικό γραφεύο. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η 
υνθόκη τησ Φϊγησ, τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προςκομύζονται 
πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα ό ευκρινό φωτοαντύγραφα αυτών, ςύμφωνα με το 
Ν.4250/26.3.2014  
 
3. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ πρϋπει να ϋχουν αληθϋσ και ακριβϋσ περιεχόμενο, ϊλλωσ επιφϋρουν 
κυρώςεισ.  
 
 
  
Β. Φωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντόσ του  
οπούου τοποθετεύται η οικονομικό προςφορϊ.  
  
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  
τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετεύται η 
οικονομικό προςφορϊ, η οπούα θα περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, 
διαμορφωμϋνα ωσ εξόσ:  
· Η προςφερόμενη τιμό για την προμόθεια των ειδών του διαγωνιςμού που ςυμμετϋχει ο 
προμηθευτόσ πρϋπει να προκύπτει με ςαφόνεια.  
 
· Οι τιμϋσ περιλαμβϊνουν το ςύνολο των επιβαρύνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δαςμού, 
αςφϊλιςτρα, νόμιμεσ κρατόςεισ και ϊλλεσ ςχετικϋσ δαπϊνεσ) εκτόσ του Υ.Π.Α., ο οπούοσ θα 
αναφϋρεται χωριςτϊ.  



 
 
· Η προςφερόμενη τιμό με τον αναλογούντα Υ.Π.Α. επύ ποινό αποκλειςμού δεν πρϋπει να 
ξεπερνϊ τον επιμϋρουσ προώπολογιςμό του ςκϋλουσ του διαγωνιςμού που ςυμμετϋχει ο 
ανϊδοχοσ.  
 
· Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ θα δοθούν ςε ευρώ (EURO) και θα αναγρϊφονται αριθμητικώσ και 
ολογρϊφωσ.   
 
· ε περύπτωςη διαφοροπούηςησ μεταξύ τησ αναγραφόμενησ τιμόσ αριθμητικώσ και 
ολογρϊφωσ, λαμβϊνεται υπόψη η τιμό ολογρϊφωσ.  
 
· την προςφορϊ θα αναγρϊφεται το ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό ςτο οπούο υπϊγεται η 
αιτούμενη προμόθεια και θα βαρύνει την  Ο.Φ.Ε.  
 
· Οι τιμϋσ τησ προςφορϊσ εύναι δεςμευτικϋσ για τον ςυμμετϋχοντα μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ 
ςύμβαςησ. Αποκλεύεται οποιαδόποτε αναθεώρηςη των τιμών τησ προςφορϊσ ςε  βϊροσ τησ 
Ομοςπονδύασ  και οποιαδόποτε αξύωςη του ςυμμετϋχοντα πϋραν του προςφερόμενου αντύτιμου 
των ειδών που θα προςφϋρει βϊςει των τιμών τησ προςφορϊσ του μϋχρι την οριςτικό 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων.  
 
 
  
5. Ο προςφϋρων, ςε περύπτωςη υποβολόσ με την προςφορϊ ςτοιχεύων και πληροφοριών 
εμπιςτευτικού χαρακτόρα, η γνωςτοπούηςη των οπούων ςτουσ ϊλλουσ διαγωνιζόμενουσ θα 
ϋθιγε τα ϋννομα ςυμφϋροντα του, οφεύλει να ςημειώνει επ' αυτών την ϋνδειξη «πληροφορύεσ 
εμπιςτευτικού χαρακτόρα» ςύμφωνα με το ϊρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η ϋννοια τησ 
πληροφορύασ εμπιςτευτικού χαρακτόρα αφορϊ μόνο ςτην προςταςύα του απορρότου που 
καλύπτει τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα τησ επιχεύρηςησ του ενδιαφερόμενου. Εφόςον ϋνασ 
οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό 
εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ 
νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ 
πληροφορύασ. ε αντύθετη περύπτωςη θα δύναται να λαμβϊνουν γνώςη αυτών των 
πληροφοριών οι λοιπού διαγωνιζόμενοι. Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςτα ϋγγραφα των προςφορών 
ϊλλων οικονομικών φορϋων αςκεύται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 1 του ϊρθρου 
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  
 
 
 
6. Οι προςφορϋσ, επύ ποινό απόρριψησ, δεν πρϋπει να ϋχουν ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. 
Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη 
και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, η δε αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ και 
αποςφρϊγιςησ των προςφορών πρϋπει κατϊ τον ϋλεγχο να καθαρογρϊψει την τυχόν διόρθωςη, 
να μονογρϊψει και να ςφραγύςει αυτόν. Η προςφορϊ απορρύπτεται όταν υπϊρχουν ς' αυτόν 
διορθώςεισ οι οπούεσ την καθιςτούν αςαφό κατϊ την κρύςη τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ των 
προςφορών.  
 
7. Ο προςφϋρων, εφόςον δεν ϋχει αςκόςει εμπροθϋςμωσ την ϋνςταςη του ϊρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, ό ϋχει απορριφθεύ η ανωτϋρω ϋνςταςη, 



θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ ό 
πρόςκληςησ και δεν δύναται, με την προςφορϊ του ό με οιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να 
αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ ανωτϋρω όρουσ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ 
νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρϋχουν διευκρινύςεισ μόνο όταν 
αυτϋσ ζητούνται από αρμόδιο όργανο εύτε κατϊ την ενώπιον του διαδικαςύα, εύτε κατόπιν 
εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, (ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τισ διευκρινύςεισ, 
οι οπούεσ παρϋχονται, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που 
αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικό αύτημα από το αρμόδιο όργανο.  
 
8. Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ προμηθευτϋσ για χρονικό διϊςτημα 90 ημϋρεσ από 
την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, καθώσ και για το χρόνο που αποδϋχονται να 
παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούςα διακόρυξη, απορρύπτεται ςαν απαρϊδεκτη. Η ιςχύσ τησ 
προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, με τη ςύμφωνη γνώμη του ςυμμετϋχοντοσ, 
εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό πριν από τη λόξη τησ, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διϊςτημα ύςο με το προβλεπόμενο από τη διακόρυξη.  
Περαιτϋρω παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να λϊβει χώρα ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  
 
 
9. Η ανϊδειξη των αναδόχων θα γύνει με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψό προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τησ τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). υνεπώσ, για 
την αξιολόγηςη των προςφορών θα ληφθεύ υπόψη αποκλειςτικϊ η χαμηλότερη από τισ 
προςφερόμενεσ τιμϋσ. Τπό την επιφύλαξη όςων ορύζονται ςτο ϊρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 
Ν.4412/2016, η κατακύρωςη θα γύνει ςτον ςυμμετϋχοντα με τη χαμηλότερη τιμό, από εκεύνουσ 
των οπούων οι προςφορϋσ θα ϋχουν κριθεύ ωσ αποδεκτϋσ με βϊςη τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
και τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ.  
 
την περύπτωςη που ευρύςκονται προςφορϋσ με την ύδια ακριβώσ τιμό αυτϋσ θεωρούνται 
ιςότιμεσ. την περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό κϊνει κλόρωςη μεταξύ των ιςοτύμων 
προςφορών.  
Προςφορϋσ αόριςτεσ, ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό υπό αύρεςη απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 
Επύςησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ, καθόςον αποτελούν όλεσ απαρϊβατουσ όρουσ.  
  
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ  
1. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού και αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων αυτού (Επιτροπό 
Διαγωνιςμού).  
 
2. Η Επιτροπό προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από τη διακόρυξη.  
 
Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η 
αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ- τεχνικών προςφορών και των 
οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την κρύςη τησ 
επιτροπόσ.  



 
ΑΡΘΡΟ 4ο   
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ  
1. Η προςφερόμενη τιμό θα αναγρϊφεται ςε ευρώ και θα περιλαμβϊνει τισ νόμιμεσ κρατόςεισ, 
εκτόσ του αναλογούντα ΥΠΑ.  
 
2. Οι τιμϋσ δεςμεύουν τον προμηθευτό για όλη την διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και ςε τυχόν 
παρϊταςη αυτόσ.  
 
3. Προςφορϋσ που θϋτουν όρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  
 
4. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
 
  
ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ  
ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη, εντόσ τριών (3) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 
οφεύλει να υποβϊλει ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο τα εξόσ ϋγγραφα δικαιολογητικϊ,  τα οπούα 
αποςφραγύζονται και ελϋγχονται κατϊ την διαδικαςύα που προβλϋπεται από το ϊρθρο 103 του 
Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε από τισ παρ. 7 και 12 του ϊρθ. 43 του Ν.4605/2019 :  
 
Α) Όςον αφορϊ την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73, Απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ 
του ποινικού μητρώου εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ και τρεισ (3) μόνεσ πριν την υποβολό τουσ ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό 
του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η 
υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα του δεύτερου 
εδαφύου τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73,   
 
Β) Όςον αφορϊ την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 73, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την 
αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ – μϋλουσ ό χώρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι εύναι 
ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
(κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ τουσ υποχρεώςεισ, εφόςον εύναι εν ιςχύ 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ να 
ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ και τρεισ (3) μόνεσ πριν την υποβολό τουσ.  
 
Γ) αφορϊ την παρϊγραφο 4, περύπτωςη β΄ του ϊρθρου 73, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από 
την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ και τρεισ 
(3) μόνεσ πριν την υποβολό τουσ από το οπούο προκύπτει ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ, ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη 
από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού, 
ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 
ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ 
διατϊξεισ νόμου.  
Αν το κρϊτοσ – μϋλοσ ό η χώρα του οικονομικού φορϋα δεν εκδύδει τα ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ 
ό όπου τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ Α) – Γ) 



(όπωσ αυτϊ αναφϋρονται και ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 και ςτην περύπτωςη β΄ τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να 
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη – μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται 
ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του 
κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 
οικονομικόσ φορϋασ.   
 
Δ) Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ παραγρϊφου 1α) και 2 του ϊρθρου 75, Πιςτοποιητικό / 
βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του Ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται η εγγραφό του οικονομικού φορϋα ςε αυτό.   
  
την περύπτωςη Ένωςησ Οικονομικών φορϋων, όπου υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, τα 
παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται για κϊθε οικονομικό φορϋα που 
ςυμμετϋχει ςτην Ένωςη.  
Ο προαναφερόμενοσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, παραδύδεται εμπρόθεςμα ςτην αρμόδια επιτροπό 
η οπούα προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςό του την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από τη ςχετικό 
πρόςκληςη. Όςοι δικαιούνται να παρευρύςκονται ςτη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ του φακϋλου 
των δικαιολογητικών, λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν.  
 Ο προαναφερόμενοσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ των δικαιολογητικών εύναι δυνατό:  
 
 α. να υποβληθεύ ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα τησ 
προθεςμύασ των τριών   (3) ημερών . 
 
 β. να αποςταλεύ ςτην παραπϊνω διεύθυνςη με οποιοδόποτε τρόπο και να παραληφθεύ με 
απόδειξη, εφόςον ο φϊκελοσ αποςταλεύ ςτην Τπηρεςύα Διενϋργειασ με οποιονδόποτε τρόπο, θα 
πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη γραμματεύα».  
 
 
 τον προαναφερόμενο φϊκελο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ:  
. «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ».  
 
. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ το διαγωνιςμό.  
 
. Σο αντικεύμενο του διαγωνιςμού  
 
. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα  
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 6ο   
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΕΓΓΤΗΕΙ  
1. Η κατακύρωςη θα γύνει ςτουσ προςφϋροντεσ των οπούων οι προςφορϋσ εύναι αποδεκτϋσ με 
βϊςη τουσ καθοριζόμενουσ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τη διακόρυξη ουςιώδεισ όρουσ, που 
προςφϋρει τη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψό προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τησ 
τιμόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 103 του Ν.4412/2016.  
 
 



2. Η κατακύρωςη του διαγωνιςμού θα γύνει από το Διοικητικό υμβούλιο τησ Ο.Φ.Ε.  τη 
ςυνϋχεια, θα αποςταλεύ ςτον ό ςτουσ προςφϋροντασ η ςχετικό ςύμβαςη.  
 
3. Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο κατακυρώθηκε ό ανατϋθηκε η προμόθεια, υποχρεούται να 
προςϋλθει ςύμφωνα με το ϊρθρο 105 του Ν.4412/2016 εντόσ πϋντε (5) ημερών από την 
ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ανακούνωςησ, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ, 
προςκομύζοντασ και την προβλεπόμενη εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, η οπούα θα 
καλύπτει ποςό ύςο με ποςοςτό 5% επύ τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ το ΥΠΑ. Ο χρόνοσ 
ιςχύοσ τησ εγγύηςησ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ κατϊ ϋνα (1) τουλϊχιςτον μόνα από το 
ςυνολικό χρόνο ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ.  
 
4. ε περύπτωςη που ο ανακηρυχθεύσ προμηθευτόσ δεν προςϋλθει μϋςα ςτην προθεςμύα που 
του ορύςτηκε να υπογρϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την 
κατακύρωςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν με 
απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου μετϊ από ειςόγηςη τησ αρμόδιασ επιτροπόσ, ενώ του 
επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρώςεισ.  
 
5. Η προθεςμύα τησ προηγούμενησ παραγρϊφου αναςτϋλλεται για όςο χρόνο κωλύεται η 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ, λόγω τησ ύπαρξησ προθεςμύασ για την ϊςκηςη ϋνςταςησ από ϊλλο 
διαγωνιζόμενο, ό λόγω τησ ύπαρξησ προθεςμύασ για την ϊςκηςη αύτηςησ αςφαλιςτικών 
μϋτρων. Ομούωσ, η προθεςμύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ αναςτϋλλεται για όςο χρόνο 
ενδεχομϋνωσ αναςταλεύ περαιτϋρω η ςύναψη τησ ςύμβαςησ, κατόπιν ϊςκηςησ αύτηςησ 
αςφαλιςτικών μϋτρων ό ϋκδοςησ προςωρινόσ διαταγόσ ό δικαςτικόσ απόφαςησ με την οπούα 
διατϊςςονται αςφαλιςτικϊ μϋτρα.  
 
 
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 7ο   
ΦΡΟΝΟ ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
Η ςύμβαςη που θα καταρτιςθεύ θα ϋχει διϊρκεια τεςςϊρων(4) μηνών , με δικαύωμα μονομερούσ 
παρϊταςησ τριών (3) μηνών, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ Ο.Φ.Ε.  
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο   
ΕΝΣΑΕΙ  
Ένςταςη επιτρϋπεται κατϊ τησ διακόρυξησ, κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋωσ και την 
κατακυρωτικό απόφαςη. Για τουσ λόγουσ, την προθεςμύα και τη διαδικαςύα υποβολόσ 
ενςτϊςεων και εξϋταςόσ τουσ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 9o   
ΠΛΗΡΩΜΗ  
H πληρωμό θα γύνεται ςε ευρώ (€), μετϊ από προηγούμενη θεώρηςη των ςχετικών χρηματικών 
ενταλμϊτων πληρωμόσ.  
Φρόνοσ εξόφληςησ: εντόσ εκατόν εύκοςι  (120) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομϋνη τησ 
υποβολόσ του τιμολογύου προμόθειασ ειδών.  
Η εξόφληςη γύνεται με βϊςη τα νόμιμα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 200 του Ν.4412/. 
 
 Ο Προμηθευτόσ βαρύνεται με τισ νόμιμεσ κρατόςεισ:  
 
. ποςοςτό 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων βϊςει του Ν. 
4013/2011 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν 4072/2012 ϊρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 
4146/2013 ϊρθρο 61, το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του ϊρθρου 375 «τροποποιούμενεσ διατϊξεισ» 
και το ϊρθ. 43 του Ν. 4605/2019, που υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων 
και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Η εν λόγω κρϊτηςη 
υπόκειται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ' αυτού.  
 
. Κρϊτηςη ύψουσ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, η οπούα 
επιβϊλλεται επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ κϊθε αρχικόσ, τροποποιητικόσ ό ςυμπληρωματικόσ 
δημόςιασ ςύμβαςησ, προ φόρων και κρατόςεων. Επύςησ επιβϊλλεται επύ τησ αξύασ κϊθε εύδουσ 
δικαιώματοσ προαιρϋςεωσ, προ φόρων και κρατόςεων, εύτε αυτό αςκεύται μϋςω διοικητικόσ 
εντολόσ εύτε μϋςω ςύμβαςησ, ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα ςτα ϊρθρα 3 και 4 τησ ΚΤΑ 1191/14-3-2017 (ΥΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω 
κρϊτηςη υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου και ςτην επ’ αυτού 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.   
 
Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ τησ αξύασ των τιμολογύων βαρύνει την Αναθϋτουςα 
Αρχό.  
  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   
ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  
Με απόφαςη του Δ.. τησ  Ο.Φ.Ε. , ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου (επιτροπό 
παρακολούθηςησ ορθόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ), o προμηθευτόσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απ' αυτό, εφόςον δεν 
εκπλόρωςε τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ.  
Με την ύδια διαδικαςύα ο προμηθευτόσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και 
από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απ' αυτό, εφόςον δεν εκπλόρωςε τισ ςυμβατικϋσ του 
υποχρεώςεισ μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό τον χρόνο παρϊταςησ που του δόθηκε μετϊ από 
αύτηςό του.  
Ο προμηθευτόσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό την ανϊθεςη ό από την 
ςύμβαςη, εφόςον:  
. Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε με ευθύνη  τησ  Ο.Φ.Ε.  
 
. υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ.  
 
 



τον προμηθευτό που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη, την ανϊθεςη ό τη ςύμβαςη, 
επιβϊλλονται με απόφαςη του Δ.. του Νοςοκομεύου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 
οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ 
ό διαζευκτικϊ, οι κυρώςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016 .  
  
Επύςησ , ο προμηθευτόσ ευθύνεται και για κϊθε ζημύα που τυχόν θα προκύψει εισ βϊροσ τησ  
Ο.Φ.Ε., από την μη εκτϋλεςη ό την κακό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
  
ΑΡΘΡΟ 11ο   
ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ  
Ο προμηθευτόσ δεν μπορεύ να θεωρηθεύ υπεύθυνοσ για την μη ϋγκαιρη εκπλόρωςη των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφόςον ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. Ψσ ανωτϋρα βύα 
νοεύται κϊθε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οπούο ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη δεν μπορεύ να 
αποτραπεύ ϋςτω και με τη λόψη μϋτρων ϊκρασ επιμϋλειασ και ςύνεςησ, ϋνεκα του οπούου 
καθύςταται ανϋφικτο ςτον Προμηθευτό να προβεύ ο ύδιοσ ό μϋςω τρύτων ςτην εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών του.  
Ο προμηθευτόσ υποχρεούται μϋςα ςε διϊςτημα εύκοςι (20) ημερών από τότε που ϋλαβε χώρα 
το γεγονόσ που ςυνιςτϊ ανωτϋρα βύα να το αναφϋρει εγγρϊφωσ και να προςκομύςει ςτην Ο.Φ.Ε., 
τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. ε περύπτωςη που ο προμηθευτόσ δεν προςκομύςει 
τϋτοια ςτοιχεύα ςτερεύται του δικαιώματοσ να επικαλεςτεύ τη ςυνδρομό λόγου ανωτϋρασ βύασ 
για τη μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων.  
Η Ο.Φ.Ε. οφεύλει να απαντόςει εντόσ τριϊντα (30) ημερών ςτην κατϊ τα ανωτϋρω 
γνωςτοπούηςη του γεγονότοσ ανωτϋρασ βύασ από τον προμηθευτό. Αν η Ο.Φ.Ε. δεν απαντόςει 
εντόσ του ανωτϋρω χρονικού διαςτόματοσ, και υπό την προώπόθεςη ότι το γεγονόσ ανωτϋρασ 
βύασ αποδεικνύεται πλόρωσ από τα ςτοιχεύα που ϋχουν προςκομιςτεύ, θεωρεύται ότι αποδϋχεται 
τη ςυνδρομό του λόγου ανωτϋρασ βύασ που επικαλεύται ο προμηθευτόσ.  
Γεγονότα που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο των κινδύνων τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του 
προμηθευτό και μπορεύ να επηρεϊςουν δυςμενώσ την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του 
υποχρεώςεων, δεν ςυνιςτούν λόγουσ ανωτϋρασ βύασ.  
  
ΑΡΘΡΟ 12ο   
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
Με την επιφύλαξη των διατϊξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτόσ δεν μπορεύ να ενεχυριϊςει 
ό να εκχωρόςει ςε τρύτουσ απαιτόςεισ του κατϊ τησ Ο.Φ.Ε., χωρύσ προηγούμενη ϋγκριςη του 
Διοικητικού υμβουλύου  τησ Ο.Φ.Ε.  
Όλοι οι όροι τησ παρούςησ θεωρούνται ουςιώδεισ. Έχουν πλόρη ςυμβατικό ιςχύ και αποτελούν 
αναπόςπαςτα τμόματα τησ ςύμβαςησ, ςτο μϋτρο που δεν αντύκεινται ςτουσ όρουσ αυτόσ, α) η 
διακόρυξη του διενεργηθϋντοσ διαγωνιςμού και β) η τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ του 
προμηθευτό.  
  
ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Κϊθε διαφορϊ που ανακύπτει κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ (ό και μετϊ τη λόξη τησ, 
εφόςον απορρϋει απ' αυτόν) μεταξύ τησ  Ο.Φ.Ε. και του προμηθευτό και αφορϊ (ενδεικτικϊ) την 
εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ, την ερμηνεύα αυτόσ, τον προςδιοριςμό ό/ και την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων των μερών ό την καθ' οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ, 
επιλύεται κατ' αρχόν, ανεξαρτότωσ του χρόνου γενϋςεώσ τησ, από το Διοικητικό υμβούλιο  τησ 
Ο.Φ.Ε., προσ το οπούο ο προμηθευτόσ πρϋπει να απευθύνει ςχετικό αύτηςη. Σο Δ.. αποφαςύζει 
οριςτικϊ εντόσ εύλογου χρόνου με αιτιολογημϋνη απόφαςό του, η οπούα γνωςτοποιεύται 



εγγρϊφωσ ςτον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβόσ ό ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 
2672/1998. Εϊν το Δ.. τησ Ο.Φ.Ε.,  δεν εκδώςει απόφαςη επύ τησ αιτόςεωσ μϋςα ςε δύο (2) 
μόνεσ από την ημϋρα υποβολόσ τησ ό αν ο προμηθευτόσ δεν αποδεχθεύ την απόφαςη του Δ.., 
τότε οποιοδόποτε από τα μϋρη δικαιούται να ειςαγϊγει τη διαφορϊ προσ επύλυςη ενώπιον των 
αρμοδύων Δικαςτηρύων.  
Κϊθε διαφωνύα ό διαφορϊ που θα απορρϋει από τη ςύμβαςη προμόθειασ ό θα ςχετύζεται μ' 
αυτόν και δεν θα ρυθμύζεται κατϊ τον ανωτϋρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειςτικϊ από τα καθ' 
ύλην αρμόδια δικαςτόρια τησ Αθόνασ.  
Για ότι δεν προβλϋπεται ςτην παρούςα ςύμβαςη, εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του 
Δημοςύου διατϊξεισ(Ν.4412/2016) Η εφαρμογό των διατϊξεων αυτών δεν αποκλεύει την 
ϊςκηςη ϊλλων δικαιωμϊτων τησ  Ο.Φ.Ε., που απορρϋουν από τισ ςυναφεύσ με τη ςύμβαςη 
διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα και τησ λοιπόσ ιςχύουςασ νομοθεςύασ.  
Όλοι οι όροι τησ παρούςασ ςυμφωνούνται ουςιώδεισ. Σροποπούηςη αυτών μπορεύ να γύνει 
μόνον εγγρϊφωσ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ και μετϊ από προηγούμενη 
ςχετικό απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Ο.Φ.Ε.  
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  
Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ, θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και το πλόρεσ 
κεύμενο τησ διακόρυξησ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Ο.Φ.Ε. και ςτο ΚΗΜΔΗ.  
Για ότι δεν αναφϋρεται ςτην παρούςα διακόρυξη, ιςχύουν οι περύ προμηθειών του Δημοςύου 
νόμοι και διατϊξεισ (Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα) .  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β'   

 
α)   ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

ΔΙΑΜΟΝΕ   (CPV : 55100000-1) 
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ  - ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ Απφ 3-5 αζηέξηα  

ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΕΑΝΖ  

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΑΣΟΜΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 104  σο εμήο: 

Διιάδα 22-27/3/2020  – 22 άηνκα 

Διιάδα 24-30/5 – 22 άηνκα 

Απζηξία 22-27/3/2020 – 21 άηνκα 

Ηζπαλία 27-29/5/2020  – 21 άηνκα 

Γηαηηεηέο-παξαηεξεηήο 3 άηνκα 25-27/3  

θαη 27-29/5/2020 

Γεκνζηνγξάθνη, ζπλεξγάηεο ΟΥΔ 6 άηνκα  

24-27/3/20 θαη 26-29/5/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΓΟ ΓΩΜΑΣΗΩΝ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΚΛΙΝΑ Ω ΔΞΗ 

Διιάδα: 4 ηξίθιηλα- 3 δίθιηλα – 4 κνλφθιηλα 

Απζηξία : 8 δίθιηλα – 5 κνλφθιηλα 

Ηζπαλία  : 8 δίθιηλα – 5 κνλφθιηλα 

Γηαηηεηέο-παξαηεξήο : 3 κνλφθιηλα 

Γεκνζηνγξάθνη-ΟΥΔ 2 δίθιηλα- 2 κνλφθιηλα 

 

    Ανϊλογα τισ ανϊγκεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Λόγω τησ ιδιαιτερότητασ και των απρόβλεπτων 

ςυνθηκών, όπωσ  μη ςυμμετοχό κϊποιων 
αθλητών λόγω τραυματιςμών, η ΟΦΕ διατηρεύ 
το δικαύωμα να ενημερώςει τον ανϊδοχο για 

τον ακριβό αριθμό των ατόμων των αποςτολών 
μϋχρι ποςοςτού 10%, εύτε με μεύωςη ό αύξηςη 

των ημερών διαμονόσ , εύτε με μεύωςη ό αύξηςη  
των ατόμων, εύτε με τον ςυνδυαςμό και των 

δύο. Σο  δικαύωμα αυτό ενεργοποιεύται από την  
αναθϋτουςα αρχό με ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ 

τον ανϊδοχο τουλϊχιςτον εωσ και 3 ημϋρεσ 
πριν. 

ΕΦTRΑ  ΦΡΕΨΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

 

 

           ΔΗΓΟ   ΚΑΗ  ΩΡΔ   

                 ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

Η προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει πλόρη 
διατροφό ,εντόσ του ξενοδοχεύου , για το 

ςύνολο των φιλοξενουμϋνων, αποτελούμενη 
από 3 γεύματα : πξσηλφ θαη 2 γεχκαηα 

(απνηεινχκελα απφ 2 δηαθνξεηηθά πηάηα θαη 

ζαιάηα θαη θάζε απφγεπκα ζλαθ :βνπηήκαηα, 

ρπκνί, θξνχηα) πξηλ ηελ πξνπφλεζε 

και μεταλλικό  νερό ανϊ  γεύμα, όταν πρόκειται  

 



για  αθλητϋσ, μετϊ από ςυνεννόηςη  με το  
ιατρικό team τησ  ΟΦΕ. 

 

 

INTERNET 

 

 

 

Αζχξκαηε ζχλδεζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

 

ΑΗΘΟΤΔ Αίζνπζα κε απαξαίηεην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθνχ  -    

Υξήζε γπκλαζηεξίνπ    - Αίζνπζα 

απνθαηάζηαζεο-θπζηνζεξαπείαο αζιεηξηψλ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  ΠΡΟΥΕΡΨΝ 
 
 
ΥΡΑΓΙΔΑ  - ΤΠΟΓΡΑΥΗ   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  β)    ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ 
 
ΥΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΕ  

ΔΨΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΜΕ  ΥΠΑ  Ε  ΕΤΡΨ 

   ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 
Ε  ΕΤΡΨ  
ΜΕ ΥΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Ε 
ΕΤΡΨ  
ΜΕ  ΥΠΑ  (ΟΛΟΓΡΑΥΨ)  

 ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΣΡΟΥΗ   ΣΩΝ  ΕΘΝΙΚΩΝ   ΟΜΑΔΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ    ΕΛΛΑΔΑ  - ΑΤΣΡΙΑ -  
ΙΠΑΝΙΑ     ΚΑΙ  ΣΕΛΕΦΩΝ   , ΓΙΑ  ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ    & ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΤ  ΑΓΩΝΕ  

ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ  ΠΡΩΣ/ΣΟ   ΓΤΝΑΙΚΩΝ   ,  
ΣΗΝ    ΠΟΛΗ ΣΗ  ΚΟΖΑΝΗ   22-27/3/20  &  24-30/5/2020 

(CPV : 55100000-1) 
 

 
 
ΠΛΗΡΗ  ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΣΡΟΥΗ   
104 ΑΣΟΜΨΝ  ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ 
ΚΟΖΑΝΗ    

 
 
22-27/3/20    &  

24-30/5/2020 

 
ΣΡΙΚΛΙΝΑ  
 
ΔΙΚΛΙΝΑ       
 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ    

 
105,00/ΗΜΕΡΑ 
 
80,00€/ΗΜΕΡΑ 
 
52,00€/ΗΜΕΡΑ 

   
 

  

       

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ   
ΤΝΟΛΙΚΗ  ΣΙΜΗ   :   
 
18.056,00€   
ςυμπ/νου  ΥΠΑ   
 

     ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ: 

 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ -  
 
 
 1.Τπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Καλήσ Εκτέλεςησ  
 
Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ  
  
ΕΚΔΟΣΗ........................................................ Ημερομηνύα ϋκδοςησ...........................  
Προσ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ) 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Ημερομηνύα λόξησ ιςχύοσ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ…………………….  
Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ   
{Σε περύπτωςη μεμονωμϋνου φορϋα :του/ησ  …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ ……. Σ.Κ. 
……}   
{ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των φορϋων  
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..   
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε ϋνα από αυτϊ και ωσ αλληλϋγγυα 
και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ό 
Κοινοπραξύασ},   
και μϋχρι του ποςού των ευρώ........................., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
………..….(ςυμπληρώνετε το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ),που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ 
(ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού)…………. με αντικεύμενο 
(ςυμπληρώνετε τον τύτλο τησ παροχόσ υπηρεςύασ )…….………..…… ςυνολικόσ αξύασ 
(ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα) ………........, ςύμφωνα με τη με 
αριθμό................... προκόρυξό ςασ.  
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, και υποχρεούμαςτε να ςασ 
το καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και 
χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την 
ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.  
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςόν τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςε 
πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.  
Τποχρεούμαςτε να προβούμε ςτην παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ύςτερα από 
ϋγγραφο ςασ, που θα υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγύηςησ.  
Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ …………………………………….  
  
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)  
  
 
 
 
 
 



 
  
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’    
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ   
  
 

την Αθόνα ςόμερα ……………………. μεταξύ των παρακϊτω ςυμβαλλομϋνων μερών: 
 
Αφενόσ του Νομικού Προςώπου Ιδιωτικού Δικαύου, που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ 3ησ  
επτεμβρύου 56, με την επωνυμύα «ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ)» και 
νόμιμα εκπροςωπεύται από τον Πρόεδρο …..και τον Γενικό Γραμματϋα …… που θα 
αποκαλεύται ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ ΟΦΕ, «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ» , και  
 
Αφετέρου τησ ………………. εταιρεύασ με την επωνυμύα …………………………………… που εδρεύει 
ςτο ……………………………………………………….. και εκπροςωπεύται νόμιμα από 
…………………………………… δυνϊμει του υπ’ αριθμ. 
………………………………………………………………………………………………………………………., ο οπούοσ 
ενεργεύ εν προκειμϋνω επ’ ονόματι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμό τησ εν λόγω εταιρεύασ 
που θα αποκαλεύται ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ «ΑΝΑΔΟΦΟ»,  
,ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα κϊτωθι : 

 
 

   ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
 

     Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΔΩ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΥΔ), ζην πιαίζην ησλ 

ζθνπψλ ηεο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζθνπψλ απηψλ, πξνζθάιεζε ζε πλνπηηθφ  δηαγσληζκφ κε ηελ ……………., απφθαζή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ηελ νπνία ζπλφδεπε αλαιπηηθή δηαθήξπμε γηα ηελ επηινγή 

– κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζε  ηηκήο – αλαδφρνπ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιήξνπο δηακνλήο – δηαηξνθήο   εθνικών ομϊδων  

………………………………… 

 Προώπολογιςμού : …………………………………€ ΤΜΠ/ΝΟΤ φπα .   
 

     Σο αποτϋλεςμα του υνοπτικού διαγωνιςμού κατακυρώθηκε και εγκρύθηκε, με την υπ’ 
αριθ. ……………………………………….. απόφαςη του Διοικητικού τησ υμβουλύου, υπϋρ τησ 
εταιρεύασ με την επωνυμύα ……………………………………… ςύμφωνα με τουσ αναλυτικούσ 
όρουσ τησ διακόρυξησ και με βϊςη την προςφορϊ που κατϋθεςε η εταιρεύα αυτό. 
    Η εταιρεύα, δηλώνει ότι ϋλαβε πλόρη γνώςη όλων των προαναφερομϋνων διοικητικών 
εγγρϊφων και διαδικαςιών, ωσ και των όρων οι οπούοι περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ, 
αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούσ. 
 
ε εκτϋλεςη των ανωτϋρω, ςυνϊπτεται η παρούςα ςύμβαςη: 
 
 
 



 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η παροχό υπηρεςιών πλόρουσ διαμονόσ- 

διατροφόσ   εθνικών ομϊδων  ………………………..,  προώπολογιςμού: ………………………….€ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ φπα ,    όπωσ αναφϋρονται ςτουσ όρουσ και παραρτόματα τησ αναλυτικόσ 

προκόρυξησ. 

Διευκρινύζεται ότι προςαρτώνται ςτην παρούςα και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ 
αυτόσ η κατατεθεύςα προςφορϊ του αναδόχου ωσ και όλοι οι όροι τησ  

υπ’ αρ.:   ……………………………,    αναλυτικόσ διακόρυξησ τησ ΟΦΕ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται το χρονικό διϊςτημα από την ημερομηνύα ςύναψησ τησ 
ςχετικόσ ςύμβαςησ  ϋωσ  …………………………. . 
 
 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο ανϊδοχοσ κατϋθεςε ςτην ΟΦΕ για εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητικό επιςτολό τησ ΣΡΑΠΕΖΑ ………………,  ποςού 
€ …………………………… (………….), το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ τον  ΥΠΑ. 
Η ανωτϋρω εγγυητικό επιςτολό θα παραμεύνει κατατεθειμϋνη ςτην ΟΦΕ μϋχρι την 
ολοκλόρωςη του ϋργου και ςύμφωνα με τον χρόνο που ορύζεται ςτην ςύμβαςη και θα 
επιςτραφεύ ςτην ανϊδοχο μετϊ το πϋρασ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 
ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από ςτην ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η ΟΦΕ 
δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ, λόγω ποινικόσ ρότρασ, υπϋρ τησ και ςε 
βϊροσ του αναδόχου, και να απαιτόςει αποζημύωςη από τον ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ 
θετικό  και αποθετικό ζημύα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΡΗΣΡΕ 

 
1.  Ειδικοί όροι ανάθεςησ 
α. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ ϋναντι τησ ΟΦΕ για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών 

του και την παροχό υπηρεςιών ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ, την 
προςφορϊ του, καθώσ και την παρούςα ςύμβαςη,  κατϊ τρόπο που να εξυπηρετούνται 
οι ανϊγκεσ και τα ςυμφϋροντα τησ ΟΦΕ. 



β.  Από τισ ςυμβϊςεισ και τισ οποιεςδόποτε ςχϋςεισ του αναδόχου με τρύτουσ, που αφορούν 
ϊμεςα ό ϋμμεςα ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςόσ του με την ΟΦΕ, ουδεμύα υποχρϋωςη ό 
δϋςμευςη ό ευθύνη θα ϋχει η ΟΦΕ ϋναντι των τρύτων αυτών, του αναδόχου 
βαρυνομϋνου αποκλειςτικϊ με κϊθε φύςεωσ δαπϊνη δικό του ό των τρύτων, που θα 
αφορϊ με οποιοδόποτε τρόπο ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με την ΟΦΕ. ε περύπτωςη 
μη τόρηςησ του όρου αυτού, ο ανϊδοχοσ υπϋχει ϋναντι τησ ΟΦΕ υποχρϋωςη να 
αποκαταςτόςει πλόρωσ οποιαδόποτε ζημύα τησ ΟΦΕ, αν ο τρύτοσ όθελε τυχόν ςτραφεύ 
κατϊ τησ ΟΦΕ, παρϊλληλα δε ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςκόςει πρόςθετη 
παρϋμβαςη υπϋρ τησ ΟΦΕ ςε οποιαδόποτε ςχετικό δύκη και να καταβϊλει ςτην ΟΦΕ όλεσ 
τισ δαπϊνεσ για τη δύκη τησ ΟΦΕ ςτην ημεδαπό ό την αλλοδαπό. 

γ.  Η ΟΦΕ δεν αναγνωρύζει οποιαδόποτε ϊλλη ενϋργεια του αναδόχου πϋραν αυτόσ που θα 
καθοριςτεύ με την οικεύα ςύμβαςη. 

2.  Έκπτωςη αναδόχου 
ε περύπτωςη παρϊβαςησ από τον ανϊδοχο οιουδόποτε από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ ό 
πλημμελούσ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, η ΟΦΕ δικαιούται να κηρύξει με απόφαςό 
του τον ανϊδοχο ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη αζημύωσ για τον εαυτό τησ. την 
περύπτωςη αυτό θα επϋρχονται ςε βϊροσ του αναδόχου οι προβλεπόμενεσ από τον νόμο 
ςυνϋπειεσ και θα ευθύνεται αυτόσ για την αποκατϊςταςη κϊθε ζημύασ τησ ΟΦΕ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τυχόν δαπϊνησ για την ελεύθερη ανϊθεςη του ϋργου από την ΟΦΕ 
ςε ϊλλον ανϊδοχο. 
3.   Ρήτρεσ 
ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από την ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η ΟΦΕ 
δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ υπϋρ τησ ΟΦΕ και ςε βϊροσ του 
αναδόχου, και να απαιτόςει αποζημύωςη από τον ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ θετικό  και 
αποθετικό ζημύα. 
Πϋραν τησ ανωτϋρω ποινόσ ρητώσ ςυνομολογεύται ότι η ΟΦΕ δικαιούται επιπλϋον να 
καταγγεύλει την ςύμβαςη και να αξιώςει από τον ανϊδοχο αποζημύωςη για την ζημιϊ που 
υφύςταται από την λύςη τησ ςυμβϊςεωσ. 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν επϋρχεται αν ο ανϊδοχοσ 
αποδεύξει ότι η μη εκπλόρωςη των υποχρεώςεων οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε 
υπαιτιότητα τησ ΟΦΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ  5 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΣΙΜΗΜΑ  

 
1. Η αμοιβό του αναδόχου, ορύζεται ςτο ποςό των: ΕΤΡΨ 
……………………………………………………… (€ ……………). 
2. Βϊςει των όρων τησ προκόρυξησ η ΟΦΕ ϋχει δικαύωμα να αυξόςει ό να μειώςει τον 
αριθμό των ατόμων από ϋνα (1)   εωσ  πϋντε (5) ϊτομα , για τισ διαμονϋσ  .   τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ το τύμημα θα αναπροςαρμοςτεύ αναλόγωσ με βϊςη την τιμό μονϊδασ 
τησ οικονομικόσ προςφορϊσ. 
 
3. Η ΟΦΕ, ουδεμύα ϊλλη οικονομικό υποχρϋωςη θα υπϋχει ϋναντι του αντιςυμβαλλόμενου 
και οιουδόποτε τρύτου για αμοιβϋσ και πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη 
τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 
 
 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

 
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ εντόσ εκατόν εύκοςι (120) ημερών από την 
ημερομηνύα πραγματοπούηςησ τησ παροχόσ και αναλόγωσ τισ εκταμιεύςεισ 
προώπολογιςμού από την Γ.Γ.Α. και εφόςον ϋχουν κατατεθεύ από τον Ανϊδοχο τα 
απαραύτητα δικαιολογητικϊ, όπωσ αυτϊ περιγρϊφονται παρακϊτω:  
 

 

1. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  

2. Σην προςκόμιςη των φορολογικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τον Κ.Υ.Α.. και 
των λοιπών νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ 
κατϊ το χρόνο πληρωμόσ 

Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται ςε ευρώ (€) και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την 
αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για την ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. 
Ο Ανϊδοχοσ θα επιβαρύνεται με κϊθε νόμιμη αςφαλιςτικό ειςφορϊ και κρϊτηςη υπϋρ 
νομικών προςώπων ό ϊλλων οργανιςμών, η οπούα κατϊ νόμο τον βαρύνει.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ΑΡΘΡΟ  7 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
    Όλοι οι όροι τησ παρούςασ ςυνομολογούνται ωσ ουςιώδεισ, ςε περύπτωςη δε παρϊβαςησ 
οποιαςδόποτε υποχρϋωςησ του αναδόχου ό πλημμελούσ ϊςκηςόσ τησ, η ΟΦΕ δικαιούται να 
τον κηρύξει με απόφαςό τησ ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη αζημύωσ για την ΟΦΕ, ενώ 
εκτόσ τησ κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, δύναται να απαιτόςει την αποζημύωςό τησ για κϊθε 
ϊλλη θετικό ό αποθετικό ζημύα που τυχόν υποςτεύ. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

ΕΠΙΔΟΕΙ ΕΓΓΡΑΥΩΝ - ΔΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΚΛΗΣΟΤ 
 
ε περίπτωςη έδρασ αναδόχου εκτόσ λεκανοπεδίου Αττικήσ : 
     Ο ανϊδοχοσ διορύζει αντύκλητο ςτην Αθόνα τoν / την  
…………..……………………………………………., ςτoν/ςτην οπούο/α θα γύνεται η επύδοςη όλων των 
εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που ϋχουν ςχϋςη με τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ. Ο ανϊδοχοσ 
υποχρεούται αμελλητύ να γνωςτοποιεύ ςτην ΟΦΕ οποιαδόποτε μεταβολό τησ διεύθυνςησ 
του αντικλότου. 
 
ε περίπτωςη έδρασ αναδόχου εντόσ λεκανοπεδίου Αττικήσ : 
    Η επύδοςη όλων των εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που ϋχουν ςχϋςη με τη 
ςύμβαςη θα γύνεται ςτη διεύθυνςη τησ ϋδρασ του αναδόχου.  
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 
      
Η παρούςα ςύμβαςη διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο. Κϊθε διαφορϊ ό διϋνεξη για την 
ερμηνεύα, την εφαρμογό και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ καθώσ και κϊθε αναφυόμενη από 
αυτό μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων διαφορϊ, αξύωςη ό απαύτηςη θα επιλύεται από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια Δικαςτόρια τησ Αθόνασ, τα οπούα οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρύζουν και 
αποδϋχονται ωσ ϋχοντα αποκλειςτικό δωςιδικύα και αρμοδιότητα για την εκδύκαςη των 
παραπϊνω διαφορών και ενώπιον των οπούων η ΟΦΕ θα ενϊγει ό θα ενϊγεται ωσ διϊδικοσ, 
εφαρμοζομϋνου ςε κϊθε περύπτωςη του Ουςιαςτικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαύου. 
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     Ρητϊ ςυμφωνεύται και διευκρινύζεται ότι ςτην παρούςα ςύμβαςη ϋχουν εφαρμογό, 
ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ς’ αυτό, και όλοι οι μη διαδικαςτικού όροι τησ ςχετικόσ 
υπ’ αριθ. : …………………………….. αναλυτικόσ διακόρυξησ τησ ΟΦΕ, ςτην οπούα βαςύζεται η 
παρούςα ςύμβαςη, καθώσ και η προςφορϊ του αναδόχου, όπωσ αυτό ϋγινε δεκτό και 
ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα περύ ςυμβϊςεωσ ϋργου και του νόμου 
περύ προμηθειών του Δημοςύου όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. 
 
     Σα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη αφού διϊβαςαν και βεβαύωςαν τη ςύμβαςη αυτό, την 
υπογρϊφουν ςε τρύα (3) όμοια πρωτότυπα από τα οπούα ο δεύτεροσ ςυμβαλλόμενοσ ϋλαβε 
ϋνα και τα οπούα υπογρϊφονται όπωσ ακολουθεύ. 
 
 
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  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: [ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ  ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ  ΔΛΛΑΓΟ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221424] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Γ΄ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 56 –ΑΘΖΝΑ- 10433] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……] 

- Σειέθσλν: [210-8841841] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [info@hhf.org.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.handball.org.gr] 

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

[ΤΠΖΡΔΗΔ  ΓΗΑΜΟΝΖ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ  ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΓΤΝΑΗΚΩΝ    (55100000-1] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΔ] 

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

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

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 



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: 

Ζι. 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: 

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) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 



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:  

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. 

[   ] 

 



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: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 



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. 

 



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 πλθροφοριών 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).  



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) Ζκεξνκελία 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) Ζκεξνκελία:[   ],  

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): 

[……][……][……][……]
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

: [……] 



 



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; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 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

 

[……][……][……] 

 



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): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

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:  

[..........……] 



Έρεη ζπλάςεη 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: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 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 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 

[] Ναη [] Όρη 



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;  

 

 



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:  

[……] 



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): 

[……][……][……] 

 

 



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 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):  

[……][……][……] 

 



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 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 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 

 

 

 

 

 

[] 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, 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



αλαθέξεηε:  

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 

 



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): 

[……][……][……] 

 



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

 

 



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 είκαηζε 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): [……]    

 
                                                           
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 

ευρϊ. 

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

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

ευρϊ. 

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

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 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 ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του 

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ 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 ς΄ 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 οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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. 

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. 

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.  


