
 
Αργοστόλι, __.__.201_ 

Αριθ. Πρωτ.: Οίκ._____/_____  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΦΟΡΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο - Αργοστόλι 
Τ.Κ. : 28100 
Πληροφορίες : Σπαθής Ε. 
Τηλέφωνο: : 26713.60589, 544 
Τηλεομοιοτυπία : 26710.28078 
Ηλ. Ταχυδρ. : tm_promithion.kef@pin.gov.gr 

: spathis@pin.gov.gr  

Προς: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας αυτοκινήτου, 

εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με 
προϋπολογισμό 68.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση 
της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την 
δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μέρος της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στη γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 
Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και __.__.201_ και 
ώρα 15:00, η ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών είναι η __.__.201_ και ώρα 
10:00π.μ.. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 31.12.20__. Οι αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης είναι με ΑΔΑ: ____________ και ΑΔΑ: _____________. Αιτήματα για 
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη, δίδονται στο 
τηλ: 26713.60589, φαξ:26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, αρμόδιος 
υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Πλατεία 
Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας προκήρυξης είναι τα παραρτήματα που επισυνάπτονται: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πληροφορίες για την σύμβαση. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πληροφορίες σχετικά με τα φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  
Πληροφορίες για την Σύμβαση. 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου – Διοικητήριο 
Πόλη: Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
Ταχ. Κωδικός: 28100 
Χώρα:  Ελλάδα (GR) 
Σημείο επαφής: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: +30 2671360589 
Φαξ:  +30 2671028078 
Πληροφορίες:  Σπαθής Ευάγγελος 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm_promithion.kef@pin.gov.gr; spathis@pin.gov.gr  
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.pin.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων 
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από 
προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή / τοπική αρχή 
Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Περιβάλλον Αναψυχή, πολιτισμός και 
θρησκεία 
Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: Η αναθέτουσα αρχή δεν 
προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 
Περιγραφή : 
II.1)  Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:  
Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού 
και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 
68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή. 
II.2)  Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής : Εξοπλισμός 
II.3)  Κωδικός NUTS: GR223 
II.4)  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό 

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού και 
αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την 
τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : 

  



Κύριο αντικείμενο Κύριο λεξιλόγιο 
____________________________________ 

II.5) Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. 
II.6) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:  

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
II.7)  Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: 

Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των 
ανανεώσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση) 
Η εκτιμώμενη (προϋπολογιζόμενη) αξία  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 68.000,00 
 Νόμισμα : EUR 

II.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:  
Δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης 

II.9)  Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις:  
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να ανανεωθεί 

II.10) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:  
Διάρκεια σε μήνες: τρεις (3) από την υπογραφή της σύμβασης 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση: 
Απαιτούμενες εγγυήσεις:  
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στη παρούσα σύμβαση. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
III.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις 

που τις διέπουν: 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο _______. Η δαπάνη για την εν 
σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις Κ.Α.Ε. ____________ και του Κ.Α.Ε. ______________ 
III.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί 

η σύμβαση: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 



βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
III.4) Άλλοι ειδικοί όροι: __________________________________________. 
III.2.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής::  
Αποκλείονται από το διαγωνισμό όσοι υπάγονται σε έναν από τους λόγους που περιγράφονται 
στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 καθώς και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.. 
III.2.2) Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται 
οι απαιτήσεις: 
III.2.3) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις: Ελάχιστα επίπεδα ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: (κατά περίπτωση) 
ΔΕΝ απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ιδιαίτερη οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα για την εκτέλεσης της σύμβασης 
III.2.4) Τεχνική ικανότητα: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις: προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την 
σύμβαση στο επιθυμητό και κατάλληλο επίπεδο ποιότητας πρέπει να προσκομίσουν συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά το παρελθόν. 
Ελάχιστα επίπεδα ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Εταιρεία προμήθειας αυτοκινήτων, 
εταιρεία προμήθειας εξοπλισμού, εταιρεία προμήθειας αναλωσίμων. 
III.2.5) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις:  
Η σύμβαση ΔΕΝ ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια 
Η εκτέλεση της σύμβασης ΔΕΝ περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων 
θέσεων απασχόλησης 
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών: 

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας ΔΕΝ επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 
Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:  
Τα νομικά πρόσωπα ΔΕΝ θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης 

Τμήμα IV: Διαδικασία 
IV Είδος διαδικασίας: Ανοικτός 

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν: Δεν υφίστανται 
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει τη τιμή (χαμηλότερη τιμή) 
Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: ΔΕΝ γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

Τμήμα V: Διοικητικές Πληροφορίες: 
V Διοικητικές πληροφορίες: 



Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της προκήρυξης. 
Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: ΔΕΝ υπάρχουν 
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή 
περιγραφικού εγγράφου: 
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: ΔΕΝ 
υπάρχει  
Έγγραφα της προκήρυξης χορηγούνται αντί αντιτίμου: ΟΧΙ 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 
Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνική 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Μέχρι __, ο όρος αυτός 
θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτός ο όρος με την συμμετοχή (υποβολή προσφοράς) στο 
διαγωνισμό 
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 
Ημερομηνία : __.__.20__ (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00π.μ. 
Τόπος: Αίθουσα Συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών / Πρόσθετες 
πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: όσοι 
έχουν υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI Πρόσθετες Πληροφορίες:  
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Δεν πρόκειται για 
επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση 
Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμβαση δεν σχετίζεται 
με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Δεν υπάρχουν 
Διαδικασίες Ένστασης:  
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία: Οικονομική Επιτροπή του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της ΠΙΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Σαμάρα 13 Πόλη: Κέρκυρα Ταχ. Κωδικός:  49 100 
Ταχ. Κωδικός: 49 100  Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Χώρα: Ελλάδα (GR)   Τηλέφωνο: +30 2661362190 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gramoikepi@pin.gov.gr  
Φαξ: +30 2661362339 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.pin.gov.gr 
Υποβολή Ενστάσεων: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 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, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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 παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή ενστάσεων: 
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας 
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου – Διοικητήριο 
Πόλη: Αργοστόλι Ταχ. Κωδικός:  28 100  Χώρα: Ελλάδα (GR)  
Τηλέφωνο: +30 2671360589  Φαξ:  +30 2671028078 

Σχόλιο [Λ1]: Βαγγέλη το 
ΕΣΠΑ σχετίζεται με ταμείο 
ευρωπαϊκής ένωσης? 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm_promithion.kef@pin.gov.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.pin.gov.gr 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πληροφορίες σχετικά με τα φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης: 
 

 
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: για την Προμήθεια α) 

Αυτοκινήτου τύπου van για την υλοποίηση της ενέργειας “WP4 D4.2.1: Purchase of 
Mobile Untit, Mobile Unit, establishment of the Mobile Laboratory” β) Εξοπλισμού 
για την υλοποίηση της ενέργειας “WP4 D4.2.1: Purchase of Mobile Untit, Mobile 
Unit, establishment of the Mobile Laboratory” και γ) ανλωσίμων για την υλοποίηση 
της ενέργειας WP4 D4.2.2 “Safety analysis, Consumables for the analyses for the 
control and certification of milk and cheese safety and quality” στα πλαίσια του έργου 
“Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile 
Laboratories of quality control –MobiLab” στα πλαίσια του Interreg V/A Greece-Italy 
2014-2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την 
δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μέρος της σύμβασης. 
 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου  
Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για τη μεταφορά της 
έρευνας και της τεχνολογίας το οποίο θα ενισχύσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
προβάτων και αιγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους. 
Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ονομασία προέλευσης, στη δια βίου εκπαίδευση των 
ενδιαφερομένων, στις συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες που 
εφαρμόζουν νέες μεθόδους και χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα, καθώς και στη 
δημιουργία ενός Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:  
  Η έρευνα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η στήριξη των παραγωγών 
για να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα τους, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την  ποιότητά 
τους και να αποκτήσουν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα 
  Η διασφάλιση της υγιεινής του τελικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση 
καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία 
  Η παροχή τεχνικής βοήθειας στους κτηνοτρόφους για να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων τους 
  Η βοήθεια στους φορείς της αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για να 
ελέγξουν και  να πιστοποιήσουν τα προϊόντα μέσω του Mobile Laboratory 
  Η διασφάλιση της υγείας των ζώων, η παροχή συμβουλών και η στήριξη στις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες 
Το MobiLab είναι ένα έργο που προέκυψε από την ανάγκη α) να εξασφαλιστεί η διατήρηση 
και ανάπτυξη του τομέα των προβάτων και αιγών στην Ιταλία και την Ελλάδα, β) να 
μετασχηματιστούν οι μειονεκτικές περιοχές σε περιοχές με συγκριτικά πλεονεκτήματα, γ) να 
δημιουργηθούν νέες βιώσιμες και ανταγωνιστικές εκτροφές προβάτων και αιγών και δ) να 
ενισχυθεί η παραγωγή υγιεινών και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Η ομάδα στόχος περιλαμβάνει τους: 
• Κτηνοτρόφους που μπορούν να επωφεληθούν από την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
έργου 
• Παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων 



• Επιστήμονες / προσωπικό στον τομέα της κτηνοτροφίας και της παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων 
• Φορείς χάραξης αγροτικής πολιτικής 
Τα βασικά αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα είναι: α) η δημιουργία Κινητού 
Εργαστηρίου για τον έλεγχο της υγιεινής και της ποιότητας των παραγόμενων 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ως εκ τούτου την ενίσχυση των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων, β) η διακρατική συνεργασία της «τριπλής έλικας» 
(κτηνοτρόφοι/τυροκόμοι, δημόσιος τομέας, ερευνητικοί φορείς) και μέσω αυτής η ενίσχυση 
της περιφερειακής κτηνοτροφικής πολιτικής και στις δύο χώρες, γ) η ανταλλαγή και 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών 
και μεσαίων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέσω αυτών η ενίσχυση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, δ) η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ως αποτέλεσμα της 
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της βελτίωσης των οργανωτικών δυνατοτήτων, ε) η 
τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Απουλίας 
για την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης, στ) η εκπαίδευση των 
εμπλεκόμενων, ζ) η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα των 
γυναικών και των νέων με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου αγροτικής εγκατάλειψης,  
η) η υποστήριξη της βιώσιμης κτηνοτροφίας με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων 
περιβαλλοντικών πόρων, θ) η εισαγωγή καινοτομίας στη στρατηγική μάρκετινγκ για τα 
παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, ι) η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην αλυσίδα 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, κ) η ενημέρωση των υπευθύνων για τη χάραξη 
αγροτικής πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και την 
ανάγκη για εμπλοκή τους στην επικοινωνία / δικτύωση με όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Το έργο περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας (Work Packages) 
Work package 1: Project management,  
Work Package 2: Project Information and Publicity,  
Work package 3: Farming screening/Innovative research implementation,  
Work Package 4: Establishment of the Mobile Laboratories και  
Work Package 5: Entrepreneurship support and capacity 
Οι προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
1. Προμήθεια Αυτοκινήτου τύπου van 
CPV- 34100000 Αυτοκίνητα οχήματα 
2. Προμήθεια εξοπλισμού  
CPV- 38300000 Όργανα μετρήσεων 
3. Προμήθεια αναλωσίμων 
CPV- 22100000 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 
εκτιμώμενης αξίας 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
1) Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης 
1.1 Αντικείμενο της σύμβασης 
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα; 
Work package 1: Project management,  
Work Package 2: Project Information and Publicity,  
Work package 3: Farming screening/Innovative research implementation,  
Work Package 4: Establishment of the Mobile Laboratories και  
Work Package 5: Entrepreneurship support and capacity 
Το οικονομικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα και ποσά (τα 
ποσά είναι με ΦΠΑ): 
1ο Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van 
WP 4 Establishment of the Mobile Laboratories  
   

D4.2.1  Mobile Unit, establishment of the Mobile Laboratory 50.000,00 



    
TOTAL   50.000,00 
   

 
2o Προμήθεια εξοπλισμού 

WP 4 Establishment of the Mobile Laboratories  
      
D4.2.1 Mobile Unit, establishment of the Mobile Laboratory 8.000,00 
    
TOTAL   8.000,00 
   

 
3ο Προμήθεια αναλωσίμων 
WP 4 Establishment of the Mobile Laboratories  
      

D4.2.2 
Consumables for the analyses for the control and certification 
of milk and cheese safety and quality   10.000,00 

    
TOTAL   10.000,00 
   

 
1.2 Πακέτα Εργασίας  
1.2.1 Σύντομη Περιγραφή 

Η πράξη με τίτλο «Strengthening research, technological development and innovation, 
enhancing the competitiveness of dairy enterprises»), με ακρώνυμο Mobilab,  (ΟΠΣ 
5003474) υπεβλήθη στην 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020.  
Η πράξη υπεβλήθη στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, 
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b- Προώθηση της επένδυσης των επιχειρήσεων και Έρευνα και 
Καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
ιδρυμάτων ανάπτυξης και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση στην προώθηση των 
επενδύσεων στην ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφορά τεχνολογίας κλπ, Ειδικός 
Στόχος 1.1- Παροχή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη κλάστερς κατά 
μήκος των συνόρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
Το έργο περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας (Work Packages) 
Πακέτο εργασίας 1, Διαχείριση έργου: Διαχείριση και συντονισμός του έργου. Ένα 
διοικητικό συμβούλιο έργου (PMB), το οποίο θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
εταίρο, θα διαχειρίζεται το έργο. Το PMB θα συνεδριάζει κάθε 6 μήνες και θα προετοιμάζει 
τις εκθέσεις προόδου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών, τον έλεγχο, τη 
γενική στρατηγική και τις πολιτικές του έργου, θα ενημερώνεται πλήρως για την κατάσταση 
του έργου και θα αποφασίζει για οποιεσδήποτε σημαντικές συγκρούσεις Ο Υπεύθυνος 
Έργου δεν μπορεί να επιλύσει. Η κοινοπραξία MobiLab αναγνωρίζει ότι τα μακροχρόνια 
έργα που περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
διαχείρισης. Μια σαφώς καθορισμένη και συμφωνημένη μεθοδολογία είναι απαραίτητη για 
την επαλήθευση της επιτυχούς υλοποίησης του σχεδίου εργασίας του έργου. Σε αυτή τη 
δραστηριότητα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: Εργασία 1.2: Διοικητική διαχείριση, 
Εργασία 1. 3: Τεχνική διαχείριση, Εργασία 1.4: Διασφάλιση ποιότητας. 
Πακέτο εργασίας 2, Πληροφόρηση και δημοσιότητα: Επικοινωνία και διάδοση. Η διάδοση 
είναι πάντα θεμελιώδους σημασίας για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα και ένα νόμιμο μέλημα της 
ΕΚ. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Συντονιστής υποστηρίζεται από όλους τους εταίρους του 
έργου. Ομάδα στόχος για τη διάδοση: ερευνητές, αγρότες, επιστήμονες, πρακτικοί, 
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ κοινό 



Ο ιστότοπος του έργου (www.vri.gr) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο, την πρόοδο, 
τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα. 
Πακέτο εργασίας 3, Διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων / Καινοτόμος έρευνα: 
Διερεύνηση για τον χαρακτηρισμό της κατάστασης των εκτροφών. α) Καταγραφή και 
χαρακτηρισμός των συστημάτων κτηνοτροφίας και στις δύο συμμετέχουσες χώρες. Τα 
δεδομένα συλλέγονται συστηματικά: 
• Καταγραφή και χαρακτηρισμός των συστήματων κτηνοτροφίας στις εμπλεκόμενες 
περιοχές. 
• Δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων - επιστημόνων και χρηστών / δικαιούχων σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
Μια ομάδα εργασίας θα ετοιμάσει ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στους επιστήμονες, το 
προσωπικό των Υπουργείων και των αγροτών. 
Η κοινή έρευνα / μελέτη θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει σύστημα πληροφοριών (βάση 
δεδομένων) με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, κατάρτιση, σχεδιασμό, έρευνα και 
ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Θα αναπτυχθεί νέα προσέγγιση για τη διατροφή των ζώων σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να 
βελτιωθεί η γεωργία των μηρυκαστικών. Θα δημιουργηθεί ένα επιστημονικό δίκτυο. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας και στις δύο περιοχές (Απουλία και Ιόνια νησιά) θα 
παρουσιαστούν σε επιστημονική διάσκεψη. 
Πακέτο εργασίας 4, Ίδρυση Κινητών Εργαστηρίων: Ανάπτυξη και ίδρυση των δύο Κινητών 
Εργαστηρίων ενός στην Απουλία και ένα στα Ιόνια Νησιά. Τα Εργαστήρια θα είναι πλήρως 
εξοπλισμένα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφάλειας και της ποιότητας του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι Περιφερειακές Αρχές των Ιονίων Νήσων 
και το Πανεπιστήμιο του Μπάρι θα είναι οι ιδιοκτήτες και θα λειτουργούν τα Εργαστήρια. 
Τα δύο Εργαστήρια θα εκτελέσουν σειρά αναλύσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της 
ασφάλειας και της ποιότητας του γάλακτος και του τυριού. Θα παρασχεθεί τεχνική 
υποστήριξη στους αγρότες.  
Πακέτο εργασίας 5, Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. 
Θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πύλη συνεργασίας, υποστήριξης και δημιουργίας ικανοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένης της ενότητας συνεργασίας, του συστήματος DSS, της ηλεκτρονικής 
μάθησης και της βάσης δεδομένων). 
Θα οργανωθούν: 
• εργαστήριο πέντε ημερών σε κάθε χώρα. Τα θέματα θα είναι ο έλεγχος της ασφάλειας και 
της ποιότητας του γάλακτος και του τυριού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους κανόνες της 
ΕΕ. 
• ένα σεμινάριο τεσσάρων ημερών που στοχεύει στη διαχείριση των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων με βάση το σύστημα παραγωγής από τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, με 
σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κτηνοτρόφων μειώνοντας τις ώρες εργασίας και 
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. 
Θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.  
 

Περιγραφή αντικειμένων 

1ο Τμήμα 

Αυτοκίνητο τύπου van 

Compact με υπερυψωμένη οροφή, (>190cm η απόσταση δαπέδου - οροφής), μήκος πίσω 
χώρου >250cm 
Κυβισμός: > 2000  
ΙΣΧΥΣ:  
βενζινοκίνητο/πετρελαιοκίνητο, χαμηλών ρύπων με τα εξής χαρακτηριστικά 



Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς  
Συρόμενη πόρτα δεξιά με χειρολαβή 
Διπλή πόρτα πίσω με σκαλοπατάκι 
Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων 
Μπαταρία 12V 
Υποβοήθηση εκκίνησης – επαφή 
Ταχύμερο 
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 
Ημιαυτόματο κλιματισμό 
Φίλτρο καυσίμου με διαχωριστή 
Βάση ρεζέρβας και εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) 
Ελαστικά με βελτιωμένη φθορά και ατσάλινη ζάντα 
Κάθισμα οδηγού και διπλό κάθισμα συνοδηγού 
Αερόσακο/ους 
Πινακίδες και έντυπα στα ελληνικά 
Παράθυρο στο χώρο αποσκευών 
Σκαλί της πίσω πόρτας 
Ξύλινο δάπεδο 
Ντεπόζιτο 65l 
Φώτα οροφής LD 
Υποβοήθηση φώτων πορείας 
Εσωτερικό καθρέφτη 
Ράφι πάνω από το μπροστινό παρμπρίζ 
Θήκη κάτω από το ταμπλό 
Κουτί πρώτων βοηθειών  
Επιπλέον 
Πυροσβεστήρας 
Γρύλος 
Προειδοποιητικό τρίγωνο 
 

2ο Τμήμα 

Εξοπλισμός 

Αναλυτής γάλακτος 
Κατάλληλος για τον προσδιορισμό λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης, πυκνότητας, αλάτων και  
στερεού υπολείμματος (ΣΥΑΛ)  
προστιθέμενο νερό 
κρυοσκοπικό δείκτη  
±0,1%σε δείγματα γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) 
 
Η λειτουργία του να μην απαιτεί προετοιμασία, ομογενοποίηση και θέρμανση των 
δειγμάτων. 
Να μην απαιτούνται αναλώσιμα και διαλύτες. 
Αυτόματο καθάρισμα 
Γρήγορη λήψη αποτελεσμάτων. 
Συνδεσιμότητα με Η/Υ, εκτυπωτή, θύρα USB. 
Εύρος μέτρησης: τουλάχιστον 
? Λιπαρών 0,01%- 25,00%, ±0,1% 
? Πρωτεϊνών 1,00%- 10,00% ±0,1% 
? Λακτόζης 0,01%- 10,00% ±0,1% 



? ΣΥΑΛ 3,00%- 15,00% ±0,1% 
? άλατα 0,10%- 3, 0% ±0,1% 
? πυκνότητα 1,000-1,160 Kg/m3 

 

Φορητό ρΗμετρο 
πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Δυνατότητα μέτρησης pH και θερμοκρασίας. 
2. Εύρος μέτρησης pH : 0,00 έως 14,00 
 Ακρίβεια μέτρησης : ±0,01 
 Διαχωριστικότητα μέτρησης : 0,01 
3. Εύρος μέτρησης διαφορά δυναμικού : ± 1999 mV. 

Ακρίβεια μέτρησης διαφορά δυναμικού: ± 1 mV. 
Διαχωριστικότητα μέτρησης διαφοράς δυναμικού : 1mV. 

4. Eύρος μέτρησης θερμοκρασίας 
Διαχωριστικότητα μέτρησης 
Ακρίβεια μέτρησης 

: -5,0°C έως 105,0°C 
0,1°C 
±0,5ºC 

5. Να λειτουργεί με μπαταρίες και με ρεύμα 
6. Αυτόματη βαθμονόμηση με επιλογή από τέσσερα (4) διαλύματα, τα οποία αναγνωρίζονται 

αυτόματα (Auto-Buffer Recognition) 
7. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας 
8. Ένδειξη σταθεροποίησης της μέτρησης. 
9. Να διαθέτει μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 20 μετρήσεων 
10. Να διαθέτει πλήρης προστασία από την υγρασία  
11. O κατασκευαστής Οίκος να είναι καταξιωμένος στην κατασκευή και τεχνολογία οργάνων 

ηλεκτροχημείας τεράστιας εμπειρίας και υποδομής. Να είναι πιστοποιημένος και να 
αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την λειτουργία του προσφερόμενου οργάνου. 

12. Η συσκευή να συνοδεύεται από: 
- Γυάλινο ηλεκτρόδιο pH κατάλληλο για μετρήσεις σε τυροκομικά προιόντα. 
- Αισθητήρα θερμοκρασίας 
- Τρία ρυθμιστικά διαλύματα (Buffers) pH 4,00 7,00 και 9,00 
- Αναλυτικότατο εγχειρίδιο λειτουργίας και θήκη μεταφοράς 
- Γυάλινο ηλεκτρόδιο μέτρησης pH συμβατό με πεχάμετρο WTW  

 
 
Φορητό θερμόμετρο 
1. Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο, με κατάλληλο σχήμα, ιδανικό για λήψη 

θερμοκρασίας σε τρόφιμα. 
2. Με ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων για ευκρινέστατη αναγραφή των ενδείξεων. 
3. Περιοχή μέτρησης: -50.0°C έως +200.0°C. 
4. Ακρίβεια μέτρησης ±0.5°C. 
5. Διαχωριστικότητα: 0.1°C. 
6. Ο χρόνος απόκρισης να είναι πάντοτε μικρότερος των 45-50 sec. 
7. Το όργανο να παραδοθεί με πιστοποιητικό βαθμονόμησης του κατασκευαστή Οίκου στους 0 

και 100°C, το οποίο θα αναγράφει και το Serial Number του οργάνου. 
8. Ο αισθητήρας του οργάνου να είναι από πολύ ανθεκτικό υλικό και να καθαρίζεται εύκολα. 
9. Η συσκευή να είναι υδατοστεγή και ιδιαίτερα ανθεκτική στην υγρασία, σε χημικά, κ.λπ. 



10. Διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστο: 500 ώρες. 
 
Φυγόκεντρος 
Μικρή φυγόκεντρος 6-8 θέσεων 
αθόρυβη και αντικραδασμική λειτουργία 
θέσεις χωρητικότητας 10-15ml  
αυτόματο σύστημα εξισορρόπησης.    
Δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας (μέχρι 30 λεπτά) της φυγοκέντρησης και της ταχύτητας 
(μέχρι 4000 στροφές ανά λεπτό) ανάμεσα σε πολαπλές επιλογές  
 
Ψυγείο συντήρησης 
Τύπος Ψύξης: Συμβατικός 
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): ~120 x 50 x 50 
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): >150 
Ενεργειακή Κλάση: >A 
 
Φορητός Η/Υ (Laptop), τεμάχια 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
1 Μέγεθος οθόνης  Τουλάχιστον 17’’ 
2 Ανάλυση Οθόνης Τουλάχιστο 1920x1080 
3 Σκληρός δίσκος SSD Τουλάχιστον 512Gb 
4 Επεξεργαστής Τουλάχιστον 6-πύρηνος με 

ταχύτητα χρονισμού ≥ 2.2Ghz, 
και με CPU Mark Rating ≥ 

12000 (Κατά Passmark 
Software) 

5 Μνήμη RAM Τουλάχιστον 8GB 
6 DVD-RW NAI 
7 Κάρτα γραφικών Με ανεξάρτητη μνήμη ≥ 4096 
8 Webcam NAI ≥ 720p 
9 SD Card Reader NAI 

10 USB θύρες Τουλάχιστον 3 θύρες USB εκ των 
οποίων  μία τουλάχιστον θύρα 

USB 3  
11 Κάρτα ήχου ενσωματωμένη Με Stereo Speakers & Mic 
12 Είσοδος – έξοδος ήχου Τουλάχιστον ένα  Headphone – 

Microphone combo jack 
13 Έξοδος εικόνας (ήχου) Τουλάχιστον 1xVGA & 1xHDMI 
14 Κάρτα δικτύου  Gb Ethernet και WiFi 

802.11(a/b/g/n) 
15 Πληκτρολόγιο Με Αγγλική και Ελληνική 

 Αποτύπωση 
16 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Professional 
17 Office  Microsoft Office 2019 Home & 

Business 
18 Εγγύηση  Τουλάχιστον ένα έτος χωρίς 



επιβάρυνση 
Tablet 10’’, Τεμάχια 1 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Μέγεθος οθόνης  Τουλάχιστον 10’’ 
2 Ανάλυση Οθόνης Τουλάχιστο 1920x1080 
3 Μνήμη ROM Τουλάχιστον 64Gb 
4 Επεξεργαστής Τουλάχιστον 8-πύρηνος με ταχύτητα 

χρονισμού ≥ 2Ghz, και με CPU Mark 
Rating ≥ 70000 (Κατά Antuntu) 

5 Μνήμη RAM Τουλάχιστον 4GB 
6 Δακτυλικό Αποτύπωμα ΝΑΙ 
7 Card Reader SD σε ανεξάρτητη υποδοχή 
8 Αισθητήρες Δακτυλικό αποτύπωμα, 

Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα, Φωτισμός 
Περιβάλλοντος, Εγγύτητα 

9 Κάμερα Κύρια τουλάχιστον 8Mpx, εμπρόσθια 
τουλάχιστον 5Mpx 

10 Συνδεσιμότητα 2G, 3G, 4G LTE, WiFi 
802.11(a,ac,b,g,n,n 5Ghz), Bluetooth 

11 Πλοήγηση A-GPS, GPS 
12 Έξοδος ήχου Headphone jack 
16 Λειτουργικό Σύστημα Τουλάχιστον Android 8.0 Oreo 
17 Μπαταρία Τουλάχιστον 7000mAh 
18 Εγγύηση  Τουλάχιστον ένα έτος χωρίς επιβάρυνση 

   
 

3ο Τμήμα 

Αναλώσιμα 
- Φιαλίδια αιμοληψιών με κενό 10 ml– 5000 τεμάχια 
- Φιαλίδια αιμοληψιών με αντιπηκτικό EDTA, με κενό 10 ml– 1000 τεμάχια 
- Βελόνες αιμοληψίας για τα παραπάνω φιαλίδια– 5000 τεμάχια 
- Γάντια μιας χρήσης λευκά μέγεθος  -μεσαίο- 7 κουτιά των 100 τεμαχίων 
- Γάντια μιας χρήσης λευκά μέγεθος  -μικρό- 7 κουτιά των 100 τεμαχίων  
- Γάντια μιας χρήσης μαύρα (ανθεκτικά χωρίς πούδρα) μέγεθος  -μεσαίο- 7 κουτιά των 

100 τεμαχίων 
- Γάντια μιας χρήσης μαύρα (ανθεκτικά χωρίς πούδρα)  μέγεθος  -μικρό- 7 κουτιά των 

100 τεμαχίων 
- Γάντια νιτριλίου χοντρά μέγεθος  -μεσαίο- 20 ζευγάρια 
- Γάντια νιτριλίου χοντρά μέγεθος  -μικρό- 20 ζευγάρια 
- Σακουλάκια για τρόφιμα μεσαίο μέγεθος με κλείσιμο zip 500 τεμάχια 
- Σακουλάκια για τρόφιμα μεγάλο μέγεθος με κλείσιμο zip 500 τεμάχια 
- Αποστειρωμένα σακουλάκια για δείγματα τροφίμων  
- Αποστειρωμένα δοχεία με πώμα τύπου ουροσυλλέκτη 100 ml 2000 τεμάχια 
- Δειγματολήπτες γάλακτος και αναδευτήρες μεταλλικοί 10 τεμάχια 



- Τυροκλέφτες μεταλλικοί 2 τεμάχια 
- Σακούλες stomacher αποστειρωμένες 2000 τεμάχια  
- Φιαλίδια από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας >50ml, ύψους  9-9,5cm, διαμέτρου  

3cm με αποσπώμενο καπάκι ασφαλείας, ειδικά για milcoscan 2000 τεμάχια 
- Sodium azide tablets (Merck) 1κουτί(500 tablets) 
- Potasium dichromate tablets1 κουτί(500 tablets)  
- Rapid goat test πρόσμειξης διαφορετικού είδους γάλακτος (120 δείκτες χαρτάκια) 1 

συσκευασία 
- Rapid test cow πρόσμειξης διαφορετικού είδους γάλακτος (120 δείκτες χαρτάκια) 1 

συσκευασία 
- Kit αφλατοξίνης Μ1 1 κουτί 
- Κιτ αντιβιοτικών 1 κουτί 

 



 

 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο (κυρίως) φάκελο, ο οποίος επισυνάπτεται σε 
αίτηση/ διαβιβαστικό που κατατίθεται στην γραμματεία, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ) ο Τίτλος της σύμβασης 
δ) η καταληκτική (προθεσμία) ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιέχει: 
αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 (ΤΕΥΔ 
υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται) 
ββ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου και  
γγ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της περίπτωσης αα΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα κάτωθι 
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις: προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την 
σύμβαση στο επιθυμητό και κατάλληλο επίπεδο ποιότητας πρέπει να προσκομίσουν 
συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά το παρελθόν. 
Ελάχιστα επίπεδα ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: ________________________ Ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία τουλάχιστον αντίστοιχη υπηρεσία. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» που περιέχει τα 
κάτωθι: 
Την τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας για το σύνολο της σύμβασης της παρούσας προκήρυξης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παράδοση της παρεχόμενης 
υπηρεσίας εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση(«προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα του εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 



 

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 φορέα 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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :5008 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28 100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. ΣΠΑΘΗΣ 

- Τηλέφωνο: 26713.60589 

- Ηλ. ταχυδρομείο: spathis@pin.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pin.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής 
αυτοκινήτου, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης με προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή 

CPV:  34100000, 38300000, 24900000 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Αυτοκίνητο, Εξοπλισμός, 
Αναλώσιμα] 

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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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 

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



επίσημο κατάλογοiv: 
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 
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:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
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 άλλουςv; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvi  
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 καταδίκεςvii 

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

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
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): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  



Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 

 



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 ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 
[……][……][……] 

 



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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

 
 
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 
καταστάσειςxxv : 
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 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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



[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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 συμφερόντωνxxviii, 
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 σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx 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: 

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 

[] Ναι [] Όχι 



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;  

 

 



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

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 
εγκατάστασήςxxxii; 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 xxxiii: 
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 εξήςxxxiv: 
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 
αναλογίεςxxxv 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: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και 
η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 



Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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 
αναφοράςxxxvii, 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 
αναφοράςxxxviii, 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 
ιδιωτικούςxxxix: 

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 
υπηρεσίεςxl, 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 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 



διενέργεια ελέγχωνxli 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; 
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 
υπεργολαβίαςxlii 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 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 



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: 

 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(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 
ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα: 

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

 



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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii. 
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): [……]    

 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογράφεται από το φυσικό/- ά 
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Σε 
περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΤΕΥ∆, ΣΥΝ-υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆.  

Ειδικότερα για το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισµού αναφορικά µε τις καταδίκες):  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

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

ii 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. 

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

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

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

vi  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.” 

vii 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.  

viii 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). 

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

x 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). 

xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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.". 

xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

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

xxi Στην 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).  

xxii 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  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxvi  Άρθρο 73 παρ. 5. 



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

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi 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. 

xxxii 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. 

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

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

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

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

xl 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. 

xli 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. 

xlii Επισημαίνεται 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.  

xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 



                                                                                                                                                  
xlvii 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.  


