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ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Δ.Θ.Ι.)     

Σαρ. Γ/λζε : Πηλδάξνπ αξ. 2, Σ.Κ. 106 71 – Αζήλα   

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 210 3898005, 210 3898022      

Fax: 210 3898086 

E-mail: kethi@kethi.gr        

         Ζκεξνκελία: 27-10-2020 

Αξ.Πξση.: 680 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

γηα ηελ αλάζεζε πξνκήζεηαο ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνχ 

 

 

 

Σν Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ (Κ.Δ.Θ.Η.), έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ……». 

4. Σελ ππ’αξηζκ.Γ1/νηθ. 41161/13765/18.09.2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο 12662/19-04-2018 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ 
Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) – (ΤΟΓΓ 231)» [Φ.Δ.Κ. 771/ΤΟΓΓ/23.09.2019 
θαη Φ.Δ.Κ. 896/ΤΟΓΓ/29.10.2019 Γηνξζψζεηο θαικάησλ θαη Φ.Δ.Κ. 
800/ΤΟΓΓ/29.09.2020]. 

5. Σελ ππ’αξηζκ. 55970/Γ1.18114/31-12-2019 (ΦΔΚ 4938/Β’/31-12-2019) Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πεξί κεηαβίβαζεο ζηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο επνπηείαο ηνπ 
Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.). 

6. Σελ ππ’αξηζκ. πξση. 45804/1450/23-12-2019 – ΑΓΑ: 6ΤΓ446ΜΣΛΚ-ΞΒΖ Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2020 ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ)». 

7. Σελ κε αξηζκ. απφθαζε 2/2020  ηνπ Γ.. πεξί εμεηδίθεπζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Κ.Δ.Θ.Η. έηνπο 2020 (ΑΓΑ: 6ΝΜ2ΟΡ9Ε-ΗΓΣ). 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016 (Α’ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698/Β’) 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 161/2016 Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ (Καηεπζπληήξηα Οδεγία) κε ζέκα: 

«Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα ην «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’). 

mailto:kethi@kethi.gr
ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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10. Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.  
11. Σελ ππ’αξηζκ. πξση.: ΣΑΚ/73/2020/20-10-2020 – ΑΓΑ: Φ4ΛΕΟΡ9Ε-ΚΛΕ απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

12. Σελ θαηαγξαθή θαη έγθξηζε αηηήκαηνο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ – ΚΖΜΓΖ [AΓΑΜ: 20REQ007547061]. 

13. Σελ κε αξηζκφ 119/2020 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
παξνχζα Πξφζθιεζε. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  
 

Ππόσειπο Μειοδοηικό Γιαγωνιζμό με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη ζςμθεπόηεπη 

πποζθοπά γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Κ.Δ.Θ.Η. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Πηλδάξνπ αξ. 2. 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα έρεη κέγηζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξεηο ρηιηάδεο επξψ 

(3.000,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν Σεχρνο Πξνθήξπμεο Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δεκαπένηε (15) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (www.kethi.gr), ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΖΜΓΖ.   

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.. Έξγν ηεο αλσηέξσ 

Δπηηξνπήο είλαη ε απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ππνβνιή 

πξφηαζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε 

πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη Δπξσπατθή πκθσλία ή πκθσλία χλδεζεο ή Γηκεξή 

πκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Για ηο «Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ» (Κ.Δ.Θ.Ι.) 

Η Ππόεδπορ ηος Γ.. 

Θεοδοζία Σανηάπος-Κπίγγος 

http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

o ΠΗΝΑΚΑ Η : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πίλαθαο πκκφξθσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

o Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 

 

Α.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Σν Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ (Κ.Δ.Θ.Ι.) πνπ  εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ 

Πηλδάξνπ αξ. 2, είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ θαη επνπηεχεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ.  

 

Α.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Δπσλπκία: Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) 

Σαρ.Γ/λζε: Πηλδάξνπ αξ. 2 (είζνδνο απφ Καλάξε 1 & Αθαδεκίαο) 

Σαρ.Κψδηθαο: 10671 Αζήλα 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 38 98 005, 38 98 022 

Email: kethi@kethi.gr 

Web site: www.kethi.gr  

 

 
Α.3. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σν Κ.Δ.Θ.Η. πξνζθαιεί γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016 (Α’ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698/Β’) 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 161/2016 Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ (Καηεπζπληήξηα Οδεγία) κε ζέκα: 

«Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα ην «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’). 

 

Α.4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Σν Κ.Δ.Θ.Η. ελεξγψληαο σο αλαζέηνπζα αξρή πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνχ θαη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ παξνπζίαο θαη 

ηνλ έιεγρν εηζφδνπ-εμφδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα γξαθεία ηνπ θνξέα ζηελ Αζήλα. 

 

 

Α.5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα έρεη κέγηζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηξεηο ρηιηάδεο επξψ 

(3.000,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 

2. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Σαηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. έηνπο 2020: 

 Κσδ.62.07.02 «Δπηζθεπέο – Δγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ» κε CPV: 31711300-6: 

mailto:kethi@kethi.gr
http://www.kethi.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα σξνκέηξεζεο & 51211000-4 : Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 

σξνκέηξεζεο 

 

3. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε ζςμθεπόηεπη πξνζθνξά κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο - 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Πίνακα I ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 

4. Ζ πιεξσκή ηνπ/ηεο αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.  

 
5. Γηα ηελ πιεξσκή ν/ε αλάδνρνο ζα εθδψζεη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην θαη ζα θαηαζέζεη ζην 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ θνξέα, 

απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (πξσηφηππν ή επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν) πνπ λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πιεξσκή. 

 

 

Α.6. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη έλαο (1) κήλαο. Πξνζθνξά πνπ 

αλαθέξεη ζαλ ρξφλν παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο, ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο (1) 

κελφο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ έλα (1) κήλα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

B.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

B.1.1 Παπαλαβή Πποκήπςξηρ – Ένηςπο ζςμμεηοσήρ – Παποσή Γιεςκπινίζεων 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ site ηνπ θνξέα (www.kethi.gr) ζην πεδίν «ΝΔΑ» ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (www.diavgeia.gov.gr) ή απφ ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΖΜΓΖ.   

 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο έσο θαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. ζην email : kethi@kethi.gr   

 

Γηεπθξηλίζεηο ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζε φζνπο/ζεο έρνπλ απνζηείιεη ηπρφλ αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ θαη ζα δεκνζηεπηνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα γηα ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο ππνςεθίνπο/εο. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη/εο δελ έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα. 

Καλέλαο/θακία ππνςήθηνο/α δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

B.1.2 Υπόνορ και Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ Σεηάπηη 11 Νοεμβπίος 2020 ζην Κέληξν 

Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) ζηε δηεχζπλζε: Πηλδάξνπ αξ. 2 – Αζήλα (είζνδνο 

απφ Καλάξε 1 & Αθαδεκίαο),  Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο απφ 09.00 π.κ. έσο 14.00 

κ.κ. 

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ αμηνινγνχληαη. 

 

 

B.1.3 Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

i) κε απεπζείαο παξάδνζε 

ii) κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο (courier) 

Γηα ηελ πεξίπησζε ii) ην Κ.Δ.Θ.Η. δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

 

http://www.kethi.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:kethi@kethi.gr
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Β.2. ΤΝΣΑΞΗ -  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ 

είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή, εθφζνλ απηνί δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή, ζε ένα (1) ανηίηςπο θαη πεξηιακβάλνπλ έλα 

ενιαίο ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο:  

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνθήξπμεο. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππνςεθίνπ. 

 

Μέζα ζηνλ ενιαίο ζθπαγιζμένο θάκελο ηεο Πξνζθνξάο εζσθιείνληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο 

θαη αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, πνπ ζα θέξνπλ θαη αθφινπζεο ελδείμεηο: 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. 

2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

3. ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

 

Β.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΩΝ 

Β.3.1. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ 

Ο επηκέξνπο αλεμάξηεηνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε, πεξηέρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη επί ποινή 

αποκλειζμού είλαη ηα εμήο: 

 

Α/ Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζπκπιεξσκέλν θαη λνκίκσο 

ππνγεγξακκέλν. 

 

Β/  Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75), φπσο ηζρχεη, 

(ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα), ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη:  

i) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή.  

ii) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ππαλαρψξεζήο ηεο. 

Γ/  Απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). Χο εθπξφζσπνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Β.3.2. Φάκελορ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ  

Ο επηκέξνπο αλεμάξηεηνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε, πεξηέρεη επί ποινή 

αποκλειζμού ηα αθφινπζα: 
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i) Τπεύθςνη Γήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75), φπσο 
ηζρχεη, ζηελ νπνία ν/ε ππνςήθηνο/α αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζθέξεη φιεο ηηο αλαγξαθφκελεο ππεξεζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα. 

ii) πκπιήξσζε ηνπ Πίνακα I : Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ – Πίνακαρ ςμμόπθωζηρ (βι. 
Παπάπηημα I), φπνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, κε 

ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. 

 

Β.3.3. Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ  

Ο επηκέξνπο αλεμάξηεηνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε, πεξηέρεη επί ποινή 

αποκλειζμού ηα αθφινπζα: 

i) πκπιήξσζε ηνπ Ένηςπος Οικονομικήρ Πποζθοπάρ (βι. Παπάπηημα II), κε 
ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ ελ ιφγσ έληππν αλαγξάθεηαη ε ηηκή κνλάδαο γηα έθαζην είδνο ζε 
επξψ, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξίο ην αλαινγνχλ 
πνζφ Φ.Π.Α. θαη κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο (θαζαξή ακνηβή πιένλ ΦΠΑ 24%). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Γ.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

 

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή νη ππνθάθεινη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 

2. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», θαη κνλνγξάθεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά θχιιν θαη γίλεηαη ε εμέηαζε ησλ απαξαίηεησλ θαη ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν πξνζθέξσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππνθαθέινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ». 

 

3. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ ππνθαθέινπ 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

4. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» γίλεηαη κφλν γηα φζνπο 

πξνζθέξνληεο έγηλαλ απνδεθηνί ζην δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ ππνθαθέινπ 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ». Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη εθφζνλ  

πιεξνί ν πξνζθέξσλ ηα απαηηνχκελα φπσο απηά αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα Β, πεξ. 

Β.3.2. ηεο παξνχζεο, πεξλάεη ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

5. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

6. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πιεξνί ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β, 

πεξ. Β.3.3. ηεο παξνχζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

πξνρσξεί ζηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά θαη 

ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 

Γ.2. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη βάζεη απφθαζεο ηνπ 

Γ.. κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο . 

2. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζέιζεη, κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ 

ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, λα θαηαζέζεη ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014, ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζην ΣΔΤΓ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ 
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 ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη  δελ  έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα αδηθήκαηα ηεο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ήηνη: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή 

εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο 

δφιηαο ρξενθνπίαο.  

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

 εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

 νπνίν 

 λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

 θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθφ ή 

Δκπνξηθφ Μεηξψν (πξσηφηππε ή επθξηλέο θσηναληίγξαθν), κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ην νπνίν 

ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ιακβάλεηαη κε ηελ αίξεζε ηεο θαηάζεζεο θαη ηεο απνδνρήο 

ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 1 ηνπ Γ.2.  ηεο 

παξνχζεο. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

ρσξίο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί, ην Κ.Δ.Θ.Η. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ 

αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν, αλ απηφο 

δελ δερζεί ζηνλ ηξίην θ.ν.θ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4. Δπίζεο ν/ε ππνςήθηνο/α αλάδνρνο απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ 

επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην ή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη σο αλσηέξσ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδεη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 1 ηνπ 

Γ.2.  ηεο παξνχζεο. 

 

Γ.3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Δθφζνλ απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

3. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα ηε 

κνλνγξάςεη θαη λα ηε ζθξαγίζεη. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή 

δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

4. O/Ζ αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ σξνκέηξεζε πξνζσπηθνχ θαη θαηαγξαθή ηνπ 

ρξφλνπ παξνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

5. Σν Κ.Δ.Θ.Η. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο φζνπο/ζεο ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν απφ εμήληα (60) εκέξεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Οη πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο 

πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη δελ 

δχλαληαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηαλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζνπλ, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

8. Δκπηζηεπηηθφηεηα. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ζπλαθζεί, αιιά 

θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί 

εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Κ.Δ.Θ.Η., νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζε 

γλψζε ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ. 

9. Ηζρχνπζα λνκνζεζία – Δπίιπζε δηαθνξψλ. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ 

ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην. 

10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο 

γηα απηήλ λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ θαη λα επαλαιάβεη απηφλ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ε πεξίπησζε καηαίσζεο / αθχξσζεο / 

δηαθνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

Γ.4. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα 

Ηζφηεηαο (www.kethi.gr), ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi θαη ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

άξρεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο.   

http://www.kethi.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi
ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΗΝΑΚΑ  I : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΗΝΑΚΑ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 
Ο θάησζη Πίλαθαο αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

θαηαγξαθήο σξψλ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ (σξνκέηξεζε) θαη νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα 

δειψζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηηο θάησζη απαηηήζεηο θαη ελέρνπλ 

ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο: 

 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

   Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα θλεκτρονικισ καταγραφισ ωρών εργαςίασ προςωπικοφ 

(Ωρομζτρθςθ Προςωπικοφ) 

 

Περιγραφι προϊόντων και υπθρεςιών : 

 

Α. Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ παρουςιϊν προςωπικοφ με άδεια  για τουλάχιςτον 20 

ενεργοφσ εργαηόμενουσ τεχνολογίασ client-server με ςφνδεςθ ςτο υπάρχον πρόγραμμα 

μιςκοδοςίασ τθσ epsilon net. 

Β. Ρολόγια Παρουςίασ προςωπικοφ με αυτόνομθ μπαταρία, απομακρυςμζνθ 

διαχείριςθ, μνιμθ αποκικευςθσ και δυνατότθτα ανάγνωςθσ μαγνθτικισ κάρτασ από 

απόςταςθ 

Γ. Κάρτα Proximity, μαγνθτικι με μοναδικό αρικμό 

Δ. Δυνατότθτα διπλισ χριςθσ, με  smart phone ι κάρτα με τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά 

Ε. Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, διαςφνδεςθσ, καλωδίωςθσ ρολογιϊν παρουςίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων λοιπϊν υλικϊν και εργαςιϊν 

Σ. Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ χρθςτϊν, βάςθσ δεδομζνων και server, αρχικισ 

καταχϊρθςθσ δεδομζνων και παραμετροποίθςθσ όπου απαιτείται 

Η. Τπθρεςίεσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ και υποςτιριξθσ 

 

 ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 1. Λογιςμικό Ωρομζτρθςθσ Προςωπικοφ  

1.1. Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ παρουςιϊν προςωπικοφ με άδεια για τουλάχιςτον 20 

ενεργοφσ εργαηόμενουσ τεχνολογίασ client-server με ςφνδεςθ ςτο υπάρχον πρόγραμμα 

μιςκοδοςίασ τθσ epsilon net. 

1.2. Σιρθςθ αρχείου εργαηομζνων. 

1.3. Λειτουργία ςε περιβάλλον windows. 

1.4. Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ (π.χ. διαχείριςθ τθλεργαςίασ). 

1.5. Δυνατότθτα διαχείριςθσ αδειϊν και αςκενειϊν προςωπικοφ. 

1.6. Δυνατότθτα δθμιουργίασ reports από τον χριςτθ ςχετικά με τθν αναλυτικι και 

ςυγκεντρωτικι αναφορά ωρϊν εργαςίασ, κακϊσ και άλλων αναφορϊν.  

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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1.7. Δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν  ςε Ascii, word, Pdf, Excel κλπ. 

1.8. Δυνατότθτα ειδοποιιςεων  από το ςφςτθμα και λοιπϊν επιςθμάνςεων. 

1.9. Διαχείριςθ χρθςτϊν και δικαιωμάτων χρθςτϊν. 

 

 

Ζκεξνκελία: ……………. 2020 

 

 

Ο/Ζ Πξνζθέξσλ/νπζα: ……………………………………..  (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνχ ζην Κέληξν 

Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Πξνυπνινγηζκφο: 3.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

 

Οη πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Πίλαθα ΗΗ. 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

1 
(π.ρ. Λογιςμικό 
παρακολοφκθςθσ) 

(π.ρ. ηεκάρην) (π.ρ. 1) 
 

….. 

 

…. 

 

…… 

2       

3       

4       

5       

ΤΝΟΛΟ  

ΠΟΟ  ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

 

 

Ζκεξνκελία: ……………. 2020 

 

 

Ο/Ζ Πξνζθέξσλ/νπζα: ……………………………………..  (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

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

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

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

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Δ.Θ.Ι.)] 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [10671] 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Παληειήο Μαξθνγηαλλάθεο] 

- Σειέθσλν: [210 38 98 005, 210 38 98 022] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [kethi@kethi.gr] 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.kethi.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνύ CPV): [31711300-6 : Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα σξνκέηξεζεο & 51211000-4 : 

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ σξνκέηξεζεο] 

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 

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

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, 

όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ 

παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό 

αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη 

όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

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

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

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

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

vii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 
5. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε

viii
· 

6. δσξνδνθία
ix,x

· 

7. απάηε
xi
· 

8. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xii

· 

9. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

10.παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

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

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiii

 

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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

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

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

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

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

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxv; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

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

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

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

δηαθήξπμε.  
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

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

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

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνύκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεύζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηόηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δειώλεη πεξαηηέξσ όηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηώλεηαη ε θαηαιιειόηεηα ησλ 

πξντόλησλ, επαιεζεπόκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξόηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

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

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην 

ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλώςεισ 

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

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

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

πνπ αλαθέξνληαη
xxvi

, εθηόο εάλ : 

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

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxvii

. 

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

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

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό 

ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

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

 

 
 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

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

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

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

vii φμφωνα 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.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

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

ix φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ 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/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ 

Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςθήκη 

καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

xi 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) 

"Κφρωςη τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων 

και των ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
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επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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) “Πρόληψη και καταςτολή τησ 

νομιμοποίηςησ εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 

και καταπολζμηςη τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix 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)  

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

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

xxi
 τθν 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).  

xxii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

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

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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xxv

 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

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

xxvi
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή 

διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα 

ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.  

ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ
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