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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 

 
 

1. Το  Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ (Αναθέτουσα Αρχή) έχοντας υπ’όψη τις 
οικίες διατάξεις του Ν.4412/16 (Άρθρο 117) προκηρύσσει Συνοπτικό 
Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αμοιβή για την 
αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – επισκευή και εγκατάσταση 2 
υπέργειων μεταλλοδεξαμενών (Μ/Δ), από την περιοχή της Πρέβεζας στην 
περιοχή των Ιωαννίνων», Προϋπολογισμού 47.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν σχετική Τεχνικοοικονομική 
Έκθεση (Τ.Ο.Ε.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Στρδο «Π.ΑΡΕΩΣ», οδός 
Λεωφόρος Στρατού 1Α στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την προηγουμένη της 
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο  
2310893281. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, στην έδρα της ΤΑΞ ΜΧ/Γ’ΣΣ στη Θεσσαλονίκη, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), επί του Π/Υ της Υπηρεσίας. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, ανεξάρτητοι οικονομικοί φορείς ή 
κοινοπραξίες αυτών, που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή δημόσιων 
τεχνικών έργων, που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή σε Μητρώο της 
Περιφέρειας για έργα των δύο παραπάνω κατηγοριών και διαθέτουν 
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Οι οικονομικοί φορείς κατά την 
κατάθεση του φακέλου συμμετοχής τους, που θα περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, θα συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή των φυσικών 
προσώπων, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καθώς και πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου, 
για παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. 

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων θα πραγματοποιηθεί μόνον αυτοπροσώπως, όπως 
έκαστος νόμιμα εκπροσωπείται, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
(Ειδικός Φορέας: 1011-202-0000000, ΑΛΕ: 2420301001). Προκαταβολή δεν 
δύναται να χορηγηθεί.  

 



6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αναθέτουσα 
αρχή (Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ). 

 

 

  
Θεσσαλονίκη, 14 Ιαν 19 

 
Γ’ΣΣ/NRDC-GR/TΑΞ ΜΧ  ΕΓΣΕ 

   
   
   

Ταξχος Νικόλαος Τριανταφύλλου      Ευστράτιος Στεργίου 

Διοικητής    ΜΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/Α’ 



 

 
737 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΘΩΣΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ:    47.000,00 €    
 

ΘΕΗ:   ΗΩΑΝΝΗΝΑ 
 

ΕΡΓΟ:  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΔΠΗ-
ΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΤΠΔΡΓΔΗΩΝ  ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΞΑΜΔ-
ΝΩΝ (Μ/Γ), ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΠΡΔΒΔΕΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΣΩΝ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 

 

                                                        ΜΑΤΡΟΓΔΝΓΡΗ,  ΜΑΪΟ 2018 
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ΕΡΓΟ:  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ - 737 ΔΕ/                        
             ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑ- Σ. ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 
 Ζ 2 ΤΠΔΡΓΔΗΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
 (Μ/Γ), ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΠΡΔΒΔΕΑ 
 ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ  
               
 
 

ΣΕΥΝΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
 
 

1. ΚΟΠΟ 
 
 Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ηελ 737 ΓΔ/ηαζκφο Έξγσλ 

Κνδάλεο (Λγνο (ΜΥ) Ληφθαο Παληειήο & ΜΤ Μπηγάθεο Αληψληνο) ζε εθηέιεζε 
ηεο Φ.916.2/107/532/.118/30 Μαξ 2018/737 ΓΔ/ΣΜ.ΜΔΛΔΣΩΝ, θαηφπηλ 
ηεο Φ.912.7/23/85907/.259/28 Μαξ 2018/Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ θαη  
αθνξά ζηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) κεηαιινδεμακελψλ θαπζίκσλ, 
ρσξεηηθφηεηαο 50m3 έθαζηε απφ ην θπιάθην θαπζίκσλ Πξέβεδαο ζην  ηξδν 
«Τπηγνπ Καηζηκήηξνπ Υαξ.» (8ν ΣΤΠ). 

 
 
2. ΓΕΝΘΚΑ 
 

 Ζ ζχληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 
34628/1985 ‘’Καζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, 
δηακφξθσζεο, ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ελαπνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ’’ 
(ΦΔΚ 799/Β/31-12-85) θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο Τ.Α Π-7086/Φ5.2/1988. 
 Οη δεμακελέο είλαη θπιηλδξηθέο νξηδφληηνπ άμνλα κε δηάκεηξν 2,80 
m θαη κήθνο 8,60 m. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ραιπβνέιαζκα πάρνπο 
6mm.  

 Σν γέκηζκα ησλ δεμακελψλ ζα γίλεηαη κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα 
κέζσ κηθξνχ ηκήκαηνο αγσγνχ ζην ζεκείν πιεξψζεσο. Σν γέκηζκα ησλ 
δεμακελψλ θαζψο θαη ε παξνρή πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε δίθηπν 
ζσιελψζεσλ. 

 Οη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ ζα θαζνξηζηνχλ 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 8ν ΣΤΠ θαη ηνλ επηβιέπνληα 
ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ. 

 
 
3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 
 

3.1 Απνμήισζε θαη κεηαθνξά πθηζηάκελσλ δεμακελψλ 
 

  Απνζχλδεζε εγθαηάζηαζεο (δεμακελέο, αληιία, ειεθηξηθά 
δίθηπα, κεηαιιηθέο εζράξεο, αιεμηθέξαπλν θαη δίθηπα ζσιελψζεσλ), 
κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε ζηε λέα ζέζε. Καηά ηηο εξγαζίεο 
απνμήισζεο, κεηαθνξάο θαη επαλαζπλαξκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
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νη θαλνληζκνί εξγαζηψλ ππφ ζπλζήθεο εθξήμηκεο αηκφζθαηξαο (πρ έιεγρνο 
γηα χπαξμε αηκψλ θαπζίκνπ ζην ρψξν). 
 

 3.2 Δθζθαθέο – ρσκαηνπξγηθά 
  
  Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ησλ δεμακελψλ ζα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο εθζθαθέο γηα ηελ κφξθσζε ησλ νξπγκάησλ ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαζηάζεηο, κέζα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη δεμακελέο, ε δεμακελή 
απνζηξάγγηζεο, ε δηάλνημή ησλ ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ 
πξνο ην γεκηζηήξην θαη ζην ζεκείν πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαζψο θαη ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπ γεκηζηεξίνπ. 

  Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη 
νη βάζεηο ζηήξημεο ησλ δεμακελψλ ζα εδξάδνληαη ζε παξζέλν έδαθνο 
νξηδφληην θαη θαιά ηζνπεδσκέλν, ν ζπληειεζηήο θφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ίδηνο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ δεμακελψλ, γηα λα 
απνθεπρζνχλ νη αλνκνηφκνξθεο θαζηδήζεηο. 
 

 3.3 Δπηρσκαηψζεηο  
  
  Έλα κέξνο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ απαιιαγκέλν απφ 

πέηξεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίρσζε ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ νξπγκάησλ 
θαη ηνηρσκάησλ δεμακελψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επίρσζε ησλ ηάθξσλ. Ζ 
ζπκπιήξσζε ησλ επηρψζεσλ ζα γίλεη κε ακκνράιηθν πνηακνχ. 

  Ζ επίρσζε ζα γίλεη θαηά ζηξψζεηο πάρνπο 20 εθ. κε 
ηαπηφρξνλε δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε κέρξη ηέιεηαο αξλήζεσο. 

  Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κηα ζηξψζε ππνβάζεσο απφ αξγφ 
πιηθφ ιαηνκείνπ 3Α ηειηθνχ, πάρνπο 20cm, θάησ απφ ην gros- beton ηνπ 
ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο επηρσκαηψζεηο γηα 
ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ. 

 
 3.4 θπξφδεκα 
 
  Όιεο νη θαηαζθεπέο, φπσο βάζεηο, θξεάηηα, θαλάιηα, βάζε 

αιεμηθέξαπλνπ, νηθίζθνο αληιίαο, πνδαξάθηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 
ζθπξφδεκα C16/20. ην ζθπξφδεκα ζα πξνζηεζεί ζηεγλσηηθφ κάδαο. 

  Ζ ππφβαζε (gros beton) ζα θαηαζθεπαζζεί απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα πάρνπο 10cm. Ζ βάζε ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
επηθάλεηαο 10X10m, πάρνπο 60 cm θαη ν νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα 
είλαη ράιπβαο S500. 

  Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηξία πνδαξάθηα απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα κε ζηεγαλνπνηεηηθή επάιεηςε γηα ηε ζηήξημε θάζε δεμακελήο, 
πάρνπο 40 cm έθαζην. 

  Ζ παξαζθεπή θαη ν έιεγρνο ζθπξνδέκαηνο ζα γίλνπλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηα ζρεηηθά πξφηππα ΔΛΟΣ 

   
 3.5 Δγθαηάζηαζε δεμακελψλ  
 
  Οη δεμακελέο είλαη θπιηλδξηθέο νξηδφληηνπ άμνλα κε δηάκεηξν 

2,80m θαη κήθνπο 8,60m έθαζηε. Θα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε εληαία 
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ηζηκεληέληα  βάζε πνπ κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο βάζεο θαη ησλ δεμακελψλ 
ζα ππάξρεη κεηαιιηθφ παξέκβπζκα (πθηζηάκελεο ζράξεο νη νπνίεο ζα 
κεηαθεξζνχλ καδί κε ηηο δεμακελέο).      

  Οη δεμακελέο ζα ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε αγσγφ 
δηακέηξνπ 4’’ ν νπνίνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θξνπλνχο έιεγρνπ ξνήο.  

  ην πξψην θξεάηην ζα ππάξρνπλ ζηφκηα κε ζσιήλα 11/2’’ γηα 
ηελ εθθέλσζε χδαηνο (απνζηξάγγηζε θαπζίκνπ) 

  ηελ νξνθή ησλ δεμακελψλ, ζα ππάξρεη αλζξσπνζπξίδα κε 
κηα αλαπλεπζηηθή βαιβίδα θαη θινγνζηάηε, έλα δείθηε ζηάζκεο σξνινγηαθνχ 
ηχπνπ θαη ηνλ ζσιήλα πιεξψζεσο δηακέηξνπ 4”. 

  Γηα ηελ εθθέλσζε ησλ δεμακελψλ, ζα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο 
4” ζην θάησ κέξνο ησλ δεμακελψλ κέρξη ην θξεάηην ηεο αληιίαο  θαη ην 
γεκηζηήξην. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε by bass ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο 
αληιίαο. 

  Ζ ξνή ηνπ θαχζηκνπ πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε αληιία 
κε ην θαηάιιειν δίθηπν ζσιελψζεσλ, (ην δίθηπν ζσιελψζεσλ  ζα 
κεηαθεξζεί  καδί κε ηηο δεμακελέο) Ο αγσγφο πιεξψζεσο ηεο δεμακελήο 
δηακέηξνπ 4’’ ζα πξνζαξκνζηεί επί ησλ δεμακελψλ κε θνριίσζε ηνπ  ή εληφο 
ηεο κε αληίζηνηρεο κνχθαο. 

  Οη δεμακελέο ζα γεηψλνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
γαιβαληζκέλε δηαηνκήο 1 1 / 2’’ θαη κήθνπο 2000 mm θαη ιάκα γαιβαληζκέλε 
30*3 mm. Σν ζχζηεκα γείσζεο ησλ δεμακελψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα ΔΛΟΣ HD384, BS EN 60079 θαη BS 6651. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε 
ηεο δεμακελήο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θξεαηίνπ γεθπξψλνληαη ζην ζχζηεκα 
ηξηγψλνπ γείσζεο πξνζηαζίαο ησλ δεμακελψλ κε γπκλφ πνιπθισληθφ 
ράιθηλν αγσγφ γείσζεο κέζσ αθξνδεθηψλ (θνο) ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε ησλ 5 Ω. 

  Ζ ιάκα ζα πξνζαξκνζηεί επί ηνπ ζηδεξνζσιήλα δηα 
γαιβαληζκέλνπ πεξηιαίκηνπ (θνιάξνπ) γεηψζεσο. ν άιιν άθξν ηεο ε ιάκα ζα 
θέξεη δηάηαμε νπήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο επί θνριία ηνπ θαιχκκαηνο ηεο 
αλζξσπνζπξίδαο ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζεκεία επαθήο ζα είλαη επηκειψο 
αζπξηζκέλα. 

  Κνληά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ ζα θαηαζθεπαζηεί 
βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm θαη βάζνπο 1 m, 
πάλσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ην αιεμηθέξαπλν πνπ ζα κεηαθεξζεί. 

 
 3.6 Δγθαηαζηάζεηο αγσγψλ 
 
  Οη αγσγνί θαπζίκνπ, φπσο αγσγφο πιεξψζεσο ησλ 

δεμακελψλ θαη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ γεκηζηεξίνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ 
ηελ παξνχζα ηνπνζεζία, θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ, ζπλδεζνχλ κε ηηο δεμακελέο 
κε ζπγθφιιεζε θαη ππελδεδπκέλνη κε πιαζηηθή ηαηλία. Καη νη δχν παξαπάλσ 
αγσγνί ζα είλαη ππφγεηνη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.  Ζ ξνή ηνπ θαπζίκνπ 
πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε ειεγρφκελε πίεζε. Έιεγρνο κε πξεζνζηάηε 
ξνήο. 

  Οη αγσγνί πξνο ηελ δεμακελή απνζηξάγγηζεο ζα είλαη 
δηακέηξνπ 1 ½” επίζεο θαιπκκέλνη κε πιαζηηθή αλζεθηηθή ηαηλία πνπ ζα 
επηηπγράλεη θαιή κφλσζε ηνπ αγσγνχ. 

  Οη ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ πνπ νδεχνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ 
ησλ δεμακελψλ ζα γίλνληαη κέζσ ζηνκίσλ κε θιάληδεο θαη θξνπλψλ ειέγρνπ 
ξνήο  αληίζηνηρσλ δηακέηξσλ. 
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  Ζ φιε ζπλδεζκνινγία ησλ ζσιελψζεσλ ζα εμαζθαιίδεη 
πιήξε ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ κεξψλ θαη δπλαηφηεηα εχθνιεο 
απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε. 

  Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη αθξηβψο φπσο 
πξνβιέπεηαη γηα ηηο δεμακελέο θαη επηπιένλ, νη ζσιελψζεηο ζα εγθηβσηηζηνχλ 
εληφο ζηξψκαηνο άκκνπ 25 cm. 

 
 3.7 Γίθηπν Ππξφζβεζεο 
 
  Σν δίθηπν ππξφζβεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθή 

ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ HDPE PE 100 3εο γεληάο δηακέηξσλ: Φ50mm 
πάρνπο 3,7mm  PN 12.5atm,  

  Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 3 θξεάηηα επηζθέςεσο 
δηθηχνπ αλά 50 κέηξα έθαζην, δηαζηάζεσλ 45ρ45cm  ζηα ζεκεία ζχλδεζεο 
ηνπ λένπ δηθηχνπ κε ην πθηζηάκελν, θαζψο θαη θξνπλνί ειέγρνπ ξνήο.   

  ηνλ ππζκέλα ηνλ θξεαηίσλ ππξφζβεζεο, θαη ησλ πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ ζα γίλεη δηάζηξσζε κε ζθπξφδεκα ηχπνπ C16/20 

  Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξχγκαηνο ζα είλαη 40Υ60 cm θαη γηα ηνλ 
εγθηβσηηζκφ ηνπ αγσγνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί άκκνο. Ζ πξψηε ζηξψζε 
πάρνπο 10cm ζα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην KB ηνπ αγσγνχ κέρξη ηνλ 
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο, ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο θαη ζα 
θαιχπηεηαη κε άκκν πάρνπο 10cm.  

  ηε ζπλέρεηα ε επίρσζε ησλ ζθακκάησλ ζα γίλεη κε πξντφληα 
εθζθαθήο εθφζνλ θξίλνληαη θαηάιιεια απφ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 

  
 3.8. Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 
 
  Σα αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ζπλδεζεί ζην 

λέν δίθηπν. Δίλαη ειεθηξνθίλεην, θαηάιιειν γηα θαχζηκν F-54 (πεηξέιαην) θαη 
ν αξηζκφο ζηξνθψλ είλαη 1450 ζηξ/min. 
  Ζ αληιία ζα θέξεη εηδηθή δηάηαμε BY-PASS κε εηδηθή βαιβίδα 
πνπ ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο πίεζεο ην θαχζηκν λα δηέιζεη κέζσ ηνπ BY- 
PASS ε άιιεο ηζνδχλακεο δηάηαμεο. 

  Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί νηθίζθνο γηα ην ρψξν ηεο αληιίαο 
δηαζηάζεσλ 1.50 X 1.50m πεξίπνπ θαη χςνπο 2.00m. Ο θέξσλ νξγαληζκφο 
ηνπ ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

  Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθίζθνπ ζα θαζνξηζηεί επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 8ν ΣΤΠ. 

 
 3.9 Γεκηζηήξην βπηηνθφξσλ  
   
                 Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ γεκηζηεξίνπ ζα 

πεξηιακβάλεη φιν ηνλ απαηηνχκελν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γείσζε 
γεκηζηεξίνπ, ξάκπα ππεξπςσκέλε θαη ζηεγαζκέλε. Δπίζεο ην δάπεδν θαη ε 
θιίκαθα ηνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε αληηνιηζζεηηθή βηνκεραληθή ζράξα.  

    Ζ θαηαζθεπή ηνπ Γεκηζηεξίνπ ζα γίλεη κε βξαρίνλα θφξησζεο 
ηχπνπ Silea, δηακέηξνπ 3’’ θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 10 Bar ζα είλαη 
εμνπιηζκέλν κε αληιία ηχπνπ Gromer, κε ηελ απαηηνπκέλε δηάηαμε αγσγψλ 
(by bass, επηζηφκηα ειέγρνπ ξνήο, αλεπίζηξνθν ξνήο θαζψο θαη κεηξεηέο 
ξνήο).  

   
 3.10 Ζιεθηξνινγηθή Δγθαηάζηαζε 
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  Όιε ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζηεγαλή θαη 
ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 384 θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

  Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο αληιίαο ζα γίλεη 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: Ζιεθηξηθφ δηαθφπηε αθίμεσο II P 
63A, ηξεηο αζθάιεηεο 63Α, Γηαθφπηε αζηέξα ηξίγσλν 50 Α, αζθάιεηεο 10 Α 
γηα θσηηζκφ θαη 16 Α γηα ξεπκαηνδφηεο, ζηεγαλά θσηηζηηθά, θαισδηψζεηο θαη 
δηαθφπηεο. 

  Καιψδηα παξνρήο ηζρχνο ΝΤΤ 5x2,5 mm2 θαη ΝΤΤ 5x1,5 
mm2. 

  Όια ηα θαιψδηα ζα δηέξρνληαη κέζα απφ πιαζηηθνχο PVC 
πξνζηαηεπηηθνχο ζσιήλεο δηακέηξνπ Ø 100 θαη Ø 50 θαηά πεξίπησζε. ε 
πεξίπησζε δηαθιάδσζεο ή αιιαγήο θαηεχζπλζεο γηα ηα ππφγεηα ηκήκαηα ησλ 
θαισδηψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγαλά θξεάηηα (πιαζηηθά κε θαπάθη 
βαξέσο ηχπνπ). 

  Γηαθφπηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο 
(emergency button) IP65 κε ζήκαλζε CE. 

  Κηβψηην ειεθηξηθνχ πίλαθα: κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ IP54, 
ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 60x40 εθαηνζηά. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ δηαθφπηεο θαη ηα ινηπά απαξαίηεηα πιηθά ειεθηξνινγηθήο 
ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (αληιίεο, θψηα, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαξξνψλ). 

  
   
4. ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
 
 Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 47.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, 
απξνβιέπησλ θαη ΦΠΑ 24%. 
 

Α/Α ΕΘΔΟ ΕΡΓΑΘΑ Ε/Μ 
ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

ΣΘΜΗ  
ΜΟΝ.  

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Δζθαθέο ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο κε 
απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 

m3 150 3,00 450,00 

2. Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ m3 100 4,00 400,00 

3. Δπίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ m3 10 12,00 120,00 

4. Άνπιν ζθπξφδεκα C12/15, κε μπιφηππνπο m3 5 70,00 350,00 

5. 
Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε νπιηζκφ S 
500 θαη μπιφηππνπο 

m3 60 170,00 10.200,00 

6. 

Απνζχλδεζε, κεηαθνξά θαη επαλαζπλαξ-
κνιφγεζε ησλ πιηθψλ (δεμακελέο, ζσιελψ-
ζεηο, εζράξεο, αληιία, αιεμηθέξαπλν) κε 
ρξήζε-κίζζσζε θαηάιιεισλ νρεκάησλ – 
κεραλεκάησλ  

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

7. Καηαζθεπή γεκηζηεξίνπ βπηηνθφξσλ θ.α 1 7.000,00 7.000,00 

8. 
Καηαζθεπή νηθίζθνπ αληιηνζηαζίνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ αληιία πεηξειαίνπ θαη 
ινηπφ εμνπιηζκφ. 

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

9. 
Γίθηπν Ππξφζβεζεο (αγσγφο ζσιήλα 
πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο PE 100 HDPE Φ 
32 mm  

m 150 3,00 450,00 
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10. 
Παξειθφκελα ζχλδεζεο, θνριησηά 
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη θξνπλνί ειέγρνπ 
ξνήο, ηαρχθιεηζηα 

ηεκ. 8 15,00 120,00 

11. 

Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε αληιίαο πεηξειαίνπ 
θαη ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ κήθνπο 150m γηα 
ηελ παξνρή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο θαη 
ηνπνζέηεζε αιεμηθέξαπλνπ. 

θ.α 1 3.000,00 3.000,00 

12. 
Φξεάηηα δηαζηάζεσλ 45Υ45 cm ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ ρπηνζίδεξψλ θαιπκκάησλ 
βαξέσο ηχπνπ 

ηεκ. 3 180,00 540,00 

13. 
Δξγαζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο – 
ζπλαξκνιφγεζεο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ 
δηθηχνπ θαη ησλ γεηψζεσλ ησλ δεμακελψλ. 

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

ΑΞΗΑ ΔΡΓΑΗΩΝ 34.630,00 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  3.273,23 

ΤΝΟΛΟ 37.903,23 

Φ.Π.Α. 24% 9.096,77 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ 47.000,00 

 
 

5. ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ – ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
 α. Όια ηα πιηθά ζα είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ, 
πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» θαη θαιχπηνληαη κε πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ ή 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ κε άιια δηεζλή πξφηππα. 
 
 β. Όια ηα πιηθά ή κεραλήκαηα ή ζπζθεπέο ζα ζπλνδεχνληαη κε 
ηερληθά θπιιάδηα πξνδηαγξαθψλ - πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 
ηζρχνληα πξφηππα, ζα είλαη Α’ πνηφηεηαο, θαηλνχξγηα (φρη ρξεζηκνπνηεκέλα ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα), ζα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία 
ζα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν κφλν κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 
 
 γ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηεηαη ην παξφλ, ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε δαπάλε 
ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη δελ απνηειεί ηελ ηειηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ. 
 
 δ. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ηερληθήο έθζεζεο 
θαηά ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16 ή ηεο παξαγξ. 2 α(1) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 
Π.Γ. 378/87, φιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνιάβνπ φηη έιαβε γλψζε ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη 
ησλ γεληθψλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο, πξνθεηκέλνπ νη 
πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη ζην ίδην ηερληθφ αληηθείκελν θαη πξνδηαγξαθέο θαη 
λα είλαη ζπγθξίζηκεο. 
 
  ε. Οη ελδηαθεξφκελνη εξγνιάβνη, γηα λα είλαη δεθηνί απφ ηελ 
Τπεξεζία, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα 
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ), πνπ ηεξνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ ηνπ 
Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ (πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ζηα Μεηξψα 
Δκπεηξνηερλψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, αλάινγα κε ην πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ 
θαηεγνξία (πρ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ, Ζ/Μ, θιπ) ηνπ έξγνπ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
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νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζα 
ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, θαζψο θαη 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 
 

 ζη. ηηο ηηκέο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 7ζ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/16. 

     
Μαπξνδέλδξη,    Μάηνο 2018 

 
 

 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ   

Ζ 737 ΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 
 
 
 

Αντης (ΜΧ) Τζιοσμάνης Χρήζηος 

Δνηής 

 
 
 
 

Χρήζηος Ελεσθεριάδης 
Πολιηικός  Μητανικός 

 
 
 
 

Λιόκας Πανηελής 
Λγος (ΜΧ) 

   
 
 
 
 

Μπιγάκης Ανηώνιος 
Μητανολόγος Μητανικός ΤΕ 

       
 
 



Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ 

 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(καηά ηο άπθπο 125 ηος Ν.4412/16) 
 
 
 Τος οικονομικού θοπέα…………………………………………………… 
……………………………………………………..με έδπα………………………. 
οδόρ…………………………………απιθμ………………………ΤΚ…………..… 
ηηλέθ………………….FAX……………………EMAIL………………………….. 
 

ΠΡΟ 
 Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ  

 
για ηην ανάδειξη αναδόσος εκηέλεζηρ ηος έπγος «Αμοιβή για ηεν 
αποζςναπμολόγεζε – μεηαθοπά – επιζκεςή και εγκαηάζηαζε 2 ςπέπγειων 
μεηαλλοδεξαμενών (Μ/Δ), από ηεν πεπιοσή ηερ Ππέβεδαρ ζηεν πεπιοσή ηων 
Ιωαννίνων», πποϋπολογιζμού   47.000,00 Εςπώ, με κπαηήζειρ, αππόβλεπηα και 
ΦΠΑ 24%. 
 
 Αθού έλαβα γνώζη: 
 
 1. Τηρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ διεξαγυγήρ ηηρ δημοππαζίαρ (29-1-2019 
και ώπα 10:00). 
 

2. Τηρ 1/2019 διακήπςξηρ ζςνοπηικού διαγυνιζμού με ενιαίο ποζοζηό 
έκπηυζηρ,  ηος Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ, για ηο παπαπάνυ έπγο. 

 
3. Τυν ζηοισείυν ηυν αναθεπομένυν ζηην παπαπάνυ διακήπςξη και 

ηυν λοιπών ζηοισείυν Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηυν ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηος 
έπγος αςηού και αποδεσόμενορ όλα αςηά ανεπιθύλακηα, ςποβάλλυ ηην παπούζα 
πποζθοπά  και δηλώνυ όηι αναλαμβάνυ ηην εκηέλεζη ηος πποκειμένος έπγος, με 
ενιαία έκπηυζη (ολογπάθυρ) …………………………………… ηοιρ εκαηό  
(……….%), επί ηυν ηιμών ηος Πποϋπολογιζμού ηηρ Τεσνοοικονομικήρ Έκθεζηρ 
(Τ.Ο.Ε.) ηος ςπότιν έπγος. 
 

Θεζζαλονίκη,  29 Ιανοςαπίος 2019 
 
             -Ο- 

ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 

                                                                                       
     
 
 
 

                      (Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηυν και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζευν) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

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

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *...6...] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Λεωφ.Στρατοφ 1Α, Στρατόπεδο Ρ.ΑΕΩΣ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  Τ.Κ.54640 ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Στεργίου Ευςτράτιοσ & Αρχιτζκτων 

Μθχανικόσ Δραγοφμθ Αγνι] 

- Τθλζφωνα: [2310893281 & 2310893977 αντίςτοιχα] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *gss_dmx@army.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……….…+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΣΥΝΑΜΟΛΟΓΘΣΘ – ΜΕΤΑΦΟΑ – ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 2 

ΥΡΕΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (Μ/Δ) ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΘΣ ΡΕΒΕΗΑΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ+,  CPV:45216200-6 (Καταςκευαςτικζσ Εργαςίεσ για Στρατιωτικά Κτιρια και 

Εγκαταςτάςεισ)] και κωδικόσ NUTS: EL 543. 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *19PROC004328807 2019-01-14] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΓΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 23 (Α.Ρ. 949/13 Φεβ 

2018) ΤΘΣ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.  
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

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

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

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

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

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

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

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

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

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

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

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

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

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

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

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

7 

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

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-[] Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

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

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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



 

12 

πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

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

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

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

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

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

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

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

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

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

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

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

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................] 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

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

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

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

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

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

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

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

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

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

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

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

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

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

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

που αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

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

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν48. 

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

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

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

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

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

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

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

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

ευρϊ. 

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

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

ευρϊ. 

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

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

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

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

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

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

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

8 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.  

9 Ππωσ 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). 

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

“διαφκορά”. 

11 Ππωσ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

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

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Ππωσ 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. 

14 Ππωσ 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”. 

15 Ππωσ 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.". 

16 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 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)  

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

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

λιφκθκαν.  

22 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).  

23 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 



 

26 

                                                                                                                                                                                 
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  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

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

26 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

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

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

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Πςον 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. 
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42 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. 

43 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.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 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.  
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