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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις

συναφών  θεμάτων»  κατά  το  μέρος  που  αυτές  δεν  αντίκεινται  στις  διατάξεις  της

οδηγίας  2004/18/Ε.Κ.  (Καταργήθηκε  εκτός  από  τις  διατάξεις  για  το  Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών)

2. Του  Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247/27-11-1995  τ.Α΄)  περί  Δημοσίου  Λογιστικού,

ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  κ.α.,  όπως  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική

Διαχείριση και Ευθύνη»

3. Του Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την

υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

4. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων-

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 26  του  Ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄)  «Συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις,  ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

(Δεν καταργείται, αλλά εφαρμόζεται δυνητικά, σύμφωνα με το αρ. 221)





6. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

7. Του  Ν.  4250/2014  (Φ.Ε.Κ.  74/26-3-2014  τ.  Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις

8. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στην  Οδηγία  35/2000 της  29-6-2000  για  την  καταπολέμηση των  καθυστερήσεων

πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

9. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,

όπως ισχύει. (Ισχύει μέχρι 1-1-2021)

10. Του  Ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147/08-08-2016  τ.  ΠΡΩΤΟ)  «Δημόσιες  Συμβάσεις

Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ»

11. Το  αριθ.:  πρωτοκόλλου  458/04-05-2017  πρωτογενές  αίτημα  της  Δ/νσης

Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΜ: 17REQ006133023 2017-05-04.

12. Την αριθ.: 10/11-05-2017 πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. θέμα 11οΗΔ , ΑΔΑ:

7Ι814691Ο8-ΓΧΝ, ΑΔΑΜ: 17REQ006214498 2017-05-22).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1- Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μονάδας (τεμαχίου) 

(Ν.4412/2016 άρθρο 86) ανά ομάδα, για την «Προμήθεια φωτιστικών LED (Φάση 

Α΄)», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Στοιχεία Διαγωνισμού) και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

2- Συνολικού προϋπολογισμός  : €   59.500,00   (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €   73.780,00   με 

Φ.Π.Α. 24%. 

Προϋπολογισμός ομάδας 1: € 33.870,97 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α, € 42.000,00 με 

Φ.Π.Α. 24%. 

Προϋπολογισμός ομάδας 2: € 25.629,03 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α, € 31.780,00 με 

Φ.Π.Α. 24%. 

3- Οι προσφορές ισχύουν για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.

4- Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5- Η παράδοσης των φωτιστικών θα γίνει τμηματικά στους χώρους του Ιδρύματος, μετά 

από συνεννόηση του αναδόχου με την διεύθυνση πληροφορικής και τεχνικών 

υπηρεσιών του ΤΕΙ  Α.Μ.Θ.





6- Ο συνολικός αριθμός των φωτιστικών ανά ομάδα θα εξαρτηθεί από την τιμή μονάδας 

της ομάδας.

7- Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της τελευταίας παρτίδας.

8- Οι κάθε φύσης απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΤΕΙ  Α.Μ.Θ. 

συμφωνούνται να είναι ανεκχώρητες.

9- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα εξ (16) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Α.Μ.Θ. www.teiemt.gr  (Ν.4412/2016 άρθρο 121)

10- Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε 

από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. www  .  teiemt  .  gr .ή από το τμήμα Μισθοδοσίας, 

Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.

11- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα Διοικητικής

Μέριμνας & Πρωτοκόλλου

του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

28-06-2017 Τετάρτη 10.30 π.μ

12- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ 

μέχρι τις 27-06-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ, με οποιονδήποτε τρόπο. 

13- Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς

να αποσφραγιστούν.

14- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

15- Στο  διαγωνισμό  επιτρέπεται  να  παρευρίσκονται  οι  διαγωνιζόμενοι  ή  νομίμως

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.

16- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών (Ν.4412/2016 άρθρο 2 και 25)

17- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.  Η αναθέτουσα αρχή

μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

http://www.teiemt.gr/
http://www.teiemt.gr/








Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

«Προμήθεια φωτιστικών LED (Φάση Α΄)»
Χωνευτό φωτιστικό 60Χ60 (Ψευδοροφής) τεμ περίπου 600
Επιτοίχου φωτιστικό 20Χ120 (Οροφής) τεμ περίπου 400

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

€ 59.500,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.)
€ 73.780,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός ομάδας 1: 33.870,97 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

                                              42.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός ομάδας 2: 25.629,03 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

                                              31.780,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ

Τέσσερις  (4)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοσης των φωτιστικών θα γίνει τμηματικά στους χώρους

του  Ιδρύματος,  μετά  από  συνεννόηση  του  αναδόχου  με  την

διεύθυνση  πληροφορικής  και  τεχνικών  υπηρεσιών  του  ΤΕΙ
Α.Μ.Θ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΝΑΙ (Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει από μία έως και
όλες τις ομάδες.)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). (Ν. 4412/16 άρθρο 92)

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει,  για το έγκυρο της συμμετοχής του,  να υποβάλλει  αίτηση συμμετοχής
(υπόδειγμα της στο Παράρτημα Η), με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά
στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.

Άγιος Λουκάς.

Καβάλα.

Τ.Κ. 65404

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή στο  διαγωνισμό  είναι  η  αίτηση  που  συνοδεύει  την
προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μέχρι την   Τρίτη 27-06-2017

Εάν  η  αποσφράγιση  των  προσφορών  δεν  καταστεί  δυνατή  την  Τετάρτη  28-06-2017 για  τυχόν
απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. απεργία ,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αναβάλλεται για την ίδια ώρα
τρεις  ημέρες  μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης.  Αν η ημέρα αυτή είναι  αργία,  ο
διαγωνισμός  αναβάλλεται  για  την  πρώτη  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  και  την  ίδια  ώρα.  Στην
περίπτωση  αυτή,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ενημερώνει  με  τηλεομοιοτυπία  ή  μήνυμα  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  όλους  τους  διαγωνιζόμενους  για  την  αναβολή  και  την  ημέρα  και  ώρα  της  νέας
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία  επαναλαμβάνεται.  Η  ως  άνω αναφερόμενη  αναβολή  αποσφράγισης  προσφορών,  δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

2.  Οι προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  επί  60 ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν
την προσφορά τους. 
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Ν. 4412/16 άρθρο 97)
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι.





Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας της
ομάδας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (Ν. 4412/16 άρθρο 102).

4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «Αίτηση συμμετοχής».
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ. Ο Τίτλος της σύμβασης
δ.  Η  καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
(Ν. 4412/16 άρθρο 92)

5.  Μέσα στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά  στοιχεία  και
ειδικότερα τα εξής:
5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του ως εξής:
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
Γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,  αυτή πρέπει να είναι  καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των
προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

6.  Όταν  πρόκειται  για  υποβολή  κοινής  προσφοράς  ενώσεων  προμηθευτών,  τότε  αυτή  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει  να προσδιορίζεται  η  έκταση και  το είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Ν. 4412/16 άρθρο 96).
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (Ν. 4412/16 άρθρο 19)





Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν  αντικαταστάτη.  Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

7. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και
τις  οποίες  έχουν  χαρακτηρίσει  ως  εμπιστευτικές,  συμπεριλαμβανομένων,  ενδεικτικά,  των  τεχνικών  ή
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη
σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. (Ν. 4412/16 άρθρο 21)

8. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί  εγγράφως τους  προσφέροντες  ή τους υποψηφίους  να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Η  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. (Ν.
4412/16 άρθρο 102) 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (Ν. 4412/16 άρθρο 100)

1. Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  απoσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται  από την διακήρυξη.  Προσφορές  που υποβάλλονται  στο παραπάνω
όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται  να παρευρίσκονται  οι  διαγωνιζόμενοι  ή οι  νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

4. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που
προσφέρθηκαν.

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

Β)  Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  αρμόδια  επιτροπή  προβαίνει  στον  έλεγχο  των
υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  των  Τεχνικών  Προσφορών.  Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται  οι





Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται
σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή. (Ν. 4412/16 άρθρο 117)

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει
την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1.1. ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016

Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Θ΄

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται
για αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου,  όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης  και  τις  τροποποιήσεις  του  (για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε.  και Ε.Ε.),  στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ.,  τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. (Ν. 4412/16 άρθρο 93)

Υπεύθυνη δήλωση:
     (α) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
     (β) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για  60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης  .

1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ: 
Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη - επί ποινή αποκλεισμού - στην οποία θα δηλώνουν:
α) ότι αποδέχονται και συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές που έθεσε η Τεχνική Υπηρεσία.
β)  ότι  προσκόμισαν  δείγματα  του  /των  φωτιστικού/ων. (Μόνον  της/των  Ομάδας/ων  στις  οποίες
συμμετέχουν).

1.3 ΣΤΟ ΦΆΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ:





Οι  τιμές  της  προσφοράς  δίνονται  επί  ποινή  αποκλεισμού  σε  ΕΥΡΩ,  οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να
συμπληρώσουν και να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς του
παραρτήματος Ε΄ με τα απαραίτητα ζητούμενα. (Μόνον της/των Ομάδας/ων στις οποίες συμμετέχουν).
Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται  κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και  των τυχόν
παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 72)

1.  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη  της
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα  θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).

3.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία: α)  Την
ημερομηνία έκδοσης, 
β) Τον εκδότη, 
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου, 
η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 





Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α της/των Ομάδας/ων οι οποίες του κατακυρώθηκαν.
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου παράδοσης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 95)
1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ για κάθε μονάδα (τεμάχιο) των υπό 
προμήθεια ειδών κάθε ομάδας. 
2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία,  για  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στην
παρούσα.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.  Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  προμηθευτή  μέχρι  τη  λήξη  της  σύμβασης.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι.  Τιμή  μονάδας  (τεμάχιο)  σε  ΕΥΡΩ  μη  του  Φ.Π.Α.  αλλά  συμπεριλαμβανομένων  των  υπέρ  τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄.
ΙΙ. Ποσό Φ.Π.Α., της ανωτέρω τιμής.
ΙΙΙ. Τιμή μονάδας (τεμάχιο) συνολική σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για  την  διαμόρφωση  της  συγκριτικής  τιμής  θα  ληφθεί  υπόψη,  η  τιμή  της  προμήθειας  ανά  μονάδα
(τεμάχιο) της ομάδας, για παράδοση του είδους ελεύθερου όπου ορίζει ο φορέας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της θέσεως που θα
του υποδειχθεί. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μονάδα (τεμάχιο) της ομάδας.

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής.  Οι  ανωτέρω  εξηγήσεις  μπορεί  να
αφορούν ιδίως: 
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής. 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την
παροχή των προϊόντων.
γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 
δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.





(Ν. 4412/16 άρθρο 88)

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 127)
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ανά ομάδα. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/16 άρθρο 86)

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής μονάδας, για κάθε ομάδα.
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  στον/ους  προμηθευτή/ες  με  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  τιμής  μονάδας  ανά  ομάδα,  εκ  των  προμηθευτών  των  οποίων  οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο  διαγωνισμός  θα  κατακυρωθεί  στον/ους  προμηθευτή/ες  που  έχει/ουν  καταθέσει  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μονάδας κάθε ομάδας. 
2. Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτιμήσεως  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Η διαπίστωση για  ασυμφωνία  ή  συμφωνία  των  προσφορών με  τους
απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για
τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για (μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες):
(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
(γ)  Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στη  διαδικασία  της

διαπραγμάτευσης,  εφόσον  συντρέχει  λόγος  επείγοντος  που  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  της
Αναθέτουσας Αρχής

(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ (Ν. 4412/16 άρθρο 105)





1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής. (Ν. 4412/16 άρθρο 103)

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό/ους ανάδοχο/ους.

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου  από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον/ους προσωρινό/ους ανάδοχο/ους.

Μετά  την  επέλευση  των  έννομων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  ο/οι  ανάδοχος/οι
καλείται/ουνται να προσέλθει/ουν για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

4. Εάν ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που

ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της.

6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,  όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7. Για  κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και  την σύμβαση ο/οι  προμηθευτής/ες υπάγεται  στην
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Καβάλας. 

8. Οι  από  την  σύμβαση  κάθε  φύσεως  απαιτήσεις  του  αντισυμβαλλομένου  κατά  του  ΤΕΙ  Α.Μ.Θ.
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ ΄
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 202)
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα της ομάδας. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα της ομάδας που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος της ομάδας.
δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 206)
1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
2. Ο/οι προμηθευτής/ες υποχρεούται να ειδοποιεί/ουν την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υλικών και
την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει/ουν το/τα υλικό/α της ομάδας,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του αρ.  207 του ν.
4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.
4. Σε  περίπτωση  λήξης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ν. 4412/16 άρθρο 208)
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:  (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση ή (γ)
πρακτική δοκιμασία.
3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή
απόρριψης) του υλικού. 
4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στο αρ. 208 του ν. 4412/2016.
5. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
6. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης
των υλικών. (Ν. 4412/16 άρθρο 209)

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Ν. 4412/16 άρθρο
203)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν,  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
Α)  εφόσον  δεν  προσήλθε  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  εντός  του  χρόνου  που  ορίστηκε  στην
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
Β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.





Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 200)
1. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται εφ’ άπαξ με την εξόφληση του
100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών της ομάδας.
2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του ν. 4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
(β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
(γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα.





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική  Διεύθυνση:
Κτιριακό Συγκρότημα , Αγίου Λουκά 
Καβάλα  Τ.Κ. 65404

Πληροφορίες: Αγ. Κασαστογιάννης
Τηλέφωνο: 2510 462 182
e-mail: techservice  @  teiemt  .  gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ομάδα 1
Χωνευτά φωτιστικά   LED   60Χ60 (ψευδοροφής) 
Τεμάχια περίπου: 600
Προϋπολογισμός: 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Προϋπολογισμός: 33.870,97 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα 2
Επιτοίχου φωτιστικά LED 20Χ120 (οροφής)
Τεμάχια περίπου: 400
Προϋπολογισμός: 31.780,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Προϋπολογισμός: 25.629,03 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

mailto:ckontomitros@yahoo.gr




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   LED     panel

(και ενδεικτικές ποσότητες)

Α)  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΧΩΝΕΥΤΟΥ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 60Χ60  (ψευδοροφής)

(~600 τεμ)

General Information 
Number of light sources 2 pcs 
Light source color 830 warm white 
Light source replaceable No 
Number of gear units 1 unit 
Gear EB  [ Electronic]
Driver/power unit/transformer Power supply unit 
Driver included Yes 
Optic type Wide beam 
Optical cover/lens type Polycarbonate linear satinized 
Luminaire light beam spread 86° 
Emergency lighting - 
Connection Push-in connector and pull relief 
Protection class IEC Safety class I 
Glow-wire test Temperature 850 °C, duration 30 s 
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces 
Safety device SC  [ Safety cable]
CE mark CE mark 
ENEC mark ENEC mark 
UL mark - 
Warranty period 3 years + 2 years upon registration 
Constant light output No 
Number of products on MCB of 16 A type B 33 
RoHS mark RoHS mark 

Operating and Electrical 
Input Voltage 220 to 240 V 
Input Frequency 50 to 60 Hz 
Inrush current 14 A 
Inrush time 0.25 ms 
Power Factor 
(Min)

0.9 

Controls and Dimming 
Dimmable No 

Mechanical and Housing 
Geometry Width 0.60 m, length 0.60 m 
Housing Material Steel 
Reflector material Steel 
Optic material Polycarbonate 
Optical cover/lens material Polycarbonate 
Gear tray material Steel 





Optical cover/lens finish Textured 
Overall length 597 mm 
Overall width 597 mm 
Overall height 32 mm 

Approval and Application 
Ingress protection code IP20  [ Finger-protected]
Mech. impact protection code IK02  [ 0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant) 
Initial luminous flux 2700 lm 
Luminous flux tolerance +/-10% 
Initial LED luminaire 
efficacy

108 lm/W 

Init. Corr. Color 
Temperature

3000 K 

Init. Color Rendering Index ≥80 
Initial chromaticy (0.43, 0.40) SDCM <3 
Initial input power 28.3 W 
Power consumption tolerance +/-10% 

Over Time Performance (IEC Compliant) 
Driver failure rate at 5000 h 1 % 
Median useful life L70B50 50000 h 
Median useful life L80B50 30000 h 
Median useful life L90B50 15000 h 

Application Conditions 
Ambient temperature range +10 to +40 °C 
Average ambient temperature 25 °C 

Suitable for random switching
Yes (relates to presence/ movement detection and daylight 
harvesting) 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΑΝ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 





Β)  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 20Χ120 (οροφής)

(~400 τεμ)

General Information 
Number of light sources 2 pcs 
Light source color 840 neutral white 
Light source replaceable No 
Number of gear units 1 unit 
Driver/power unit/transformer Power supply unit 
Driver included Yes 
Optic type Wide beam 
Optical cover/lens type Polycarbonate linear satinized 
Luminaire light beam spread 86° 
Emergency lighting - 
Connection Push-in connector and pull relief 
Protection class IEC Safety class I 
Glow-wire test Temperature 850 °C, duration 30 s 
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces 
Safety device No  [ -]
CE mark CE mark 
ENEC mark ENEC mark 
UL mark - 
Warranty period 3 years + 2 years upon registration 
Constant light output No 
Number of products on MCB of 16 A type B 24 
RoHS mark RoHS mark 

Operating and Electrical 
Input Voltage 220 to 240 V 
Input Frequency 50 to 60 Hz 
Inrush current 5.3 A 
Inrush time 0.07 ms 
Power Factor 
(Min)

0.9 

Controls and Dimming 
Dimmable No 

Mechanical and Housing 
Geometry Width 0.20 m, length 1.20 m 
Housing Material Steel 
Reflector material Steel 
Optic material Polycarbonate 
Optical cover/lens material Polycarbonate 
Gear tray material Steel 
Fixation material Steel 
Optical cover/lens finish Textured 
Overall length 1197 mm 
Overall width 197 mm 





Overall height 36 mm 
Approval and Application 

Ingress protection code IP20  [ Finger-protected]
Mech. impact protection code IK02  [ 0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant) 
Initial luminous flux (system
flux)

2700 lm 

Luminous flux tolerance +/-10% 
Initial LED luminaire 
efficacy

90 lm/W 

Init. Corr. Color 
Temperature

4000 K 

Init. Color Rendering Index ≥80 
Initial chromaticy (0.38, 0.38) SDCM <3 
Initial input power 27 W 
Power consumption tolerance +/-10% 

Over Time Performance (IEC Compliant) 
Driver failure rate at 5000 h 1 % 
Median useful life L70B50 50000 h 
Median useful life L80B50 30000 h 
Median useful life L90B50 15000 h 

Application Conditions 
Ambient temperature range +10 to +40 °C 
Average ambient temperature 25 °C 

Suitable for random switching
Yes (relates to presence/ movement detection and daylight 
harvesting) 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΑΝ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Αποδέχομαι τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών LED στο ΤΕΙ 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» που προκηρύχθηκε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής μονάδας ανά ομάδα.

2. .
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΤΕΜΑΧΙΟΥ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24% ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΤΕΜΑΧΙΟΥ)

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΤΕΜΑΧΙΟΥ)

ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑΣ 1
Χωνευτό 
φωτιστικό led 
62Χ60 
(ψευδοροφής)
ΟΜΑΔΑΣ 2
Επιτοίχου 
φωτιστικό led 
20Χ120 (οροφής)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμπληρώνουν τις τιμές, μόνο στις Ομάδες στις
οποίες συμμετέχουν.

Καβάλα     …… / …… / 2017

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΛΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …..

Στα γραφεία του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. σήμερα                     μεταξύ:
1) Του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που εκπροσωπείται σύμφωνα με τον νόμο 1404/83 από τον Πρόεδρο του κ. Αθανάσιο
Μητρόπουλο.
2) Της εταιρείας με την επωνυμία «...............................», με Α.Φ.Μ……………., που εδρεύει στην 
……………. επί της οδού ………………………….και που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον .................................., που της κατακυρώθηκε σύμφωνα με την αρ. …………. (θέμα ….) πράξη της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. η προμήθεια της/των ομάδας/ων …………..………………, του συνοπτικός 
διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια φωτιστικών LED στο ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης» που έγινε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα, σύμφωνα με τη διακήρυξη αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ).

Συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αρ. ……………. και της προσφοράς του δεύτερου 
συμβαλλόμενου που όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα 
δύο μέρη.

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε 
περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των 
προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1:

Τιμή μονάδας (τεμαχίου) χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ……………………………

Αριθμός μονάδων (τεμαχίων): ………………………………

Συνολική τιμή χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ……………………………

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2:

Τιμή μονάδας (τεμαχίου) χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ……………………………

Αριθμός μονάδων (τεμαχίων): ………………………………

Συνολική τιμή χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ……………………………

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε την 

με αριθμ. …………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. ., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για το ποσό των ………… που να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες 





μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β΄ της 
διακήρυξης ...............
Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με μονομερή του 
δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη 
κρίση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή 
σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση του …., στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να επιβληθούν 
και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
τελευταίας παρτίδας κάθε ομάδας από την επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
οικεία διακήρυξη.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 36).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4 

του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη 
εξωπανεπιστημιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής.

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Καβάλας.
Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΤΕΙ

Α.Μ.Θ. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ ΄
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
…..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού  των  ΕΥΡΩ.…………………(και  ολογράφως)  …………..………..  …….   στο  οποίο  και  μόνο
περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων για τη Προμήθεια φωτιστικών  LED της ομάδας1/2  στο ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών του και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Η ΄

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Α Ι Τ Η Σ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Αριθ. Πρωτ. ______/____ / ____ / 2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον συνοπτικό
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ. 2/2017 για την:
«Προμήθεια  φωτιστικών  LED στο  ΤΕΙ  Ανατολικής
Μακεδονίας  & Θράκης»,  προϋπολογισμού  €  59.500,00  χωρίς
την αξία του Φ.Π.Α, € ή 73.780,00 με Φ.Π.Α. 24%.
Υποβάλλω α) τον φάκελο της προσφοράς μας ο οποίος περιέχει
φάκελο  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  φάκελο  τεχνικής
προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, β) δείγματα των
φωτιστικών των ομάδων (1) (2) στις οποίες θα διαγωνισθώ, 
υπογραμμίζουμε  το  (1)  ή  (2)  ή  και  τα  δύο  ανάλογα  που  θα
συμμετέχουμε. 

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή)
(Νόμιμος εκπρόσωπος)





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία

ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219546]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Άγιος Λουκάς / Καβάλα / 65404]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χρυσοχόου Κωνσταντίνος για τον κορμό του διαγωνισμού / Κασαστογιάννης 
Άγγελος για τις τεχνικές προδιαγραφές]
- Τηλέφωνο: [Χρυσοχόου 2510462135, Κασαστογιάννης 2510462182]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [Χρυσοχόου: supply@teiemt.gr  Κασαστογιάννης: techservice@teiemt.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.teiemt.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Προμήθεια φωτιστικών LED στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης CPV 31524120-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006214498 2017-05-22]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι δύο (2)]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [2/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,  μικρή  ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων  εργαζομένων  ανήκουν  οι
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι





σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη  διαδικασία
σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από  κοινού  με
άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία της  συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή  των
τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον  τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται,  δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες
άλλων  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να
ανταποκριθεί  στα  κριτήρια  επιλογής  που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και  κανόνες  που  καθορίζονται  στο  μέρος  V
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους  υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος
οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να αναθέσει  σε  τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της  σύμβασης  που υπερβαίνει  το ποσοστό του 30% της  συνολικής  αξίας  της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  εις
βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή  οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει
εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή
ελέγχου  σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε  έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  όλες  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή  αφερεγγυότητα,
σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]





Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο
τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι









Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων  κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο  εργασιών  (γενικό  ή  ειδικό)  δεν  είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

[……..........]





Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  που  ενδέχεται να  έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την  καλή
εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των  σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε  τα  ποσά,  τις  ημερομηνίες  και  τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην  περίπτωση  δημόσιων  συμβάσεων  έργων,  ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό  και  λαμβάνει  τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη  διενέργεια
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα  μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον  έλεγχο  της
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:





α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα  μέτρα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό  δυναμικό
του  οικονομικού  φορέα  και  ο  αριθμός  των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα  μηχανήματα,  εγκαταστάσεις  και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίαςxliii το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]









Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων  διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]xlvi





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   









i Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 50  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την  έννοια του άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα 1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου 2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την





ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.





xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να





συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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