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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΩΝ 

ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΗΒΟΤ ΣΟ ΜΗΝΚ (ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΤΠΔΛΛΟ ΒΑΓΖΝ 

2020), ΣΖ ΛΑ ΝΟΤΣΗΑ (ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ U23 2020) ΚΑΗ ΣΟ 

ΚΛΟΤΕ (ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΗΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΗΚΩΝ 2020)  

   
(ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 37.000 ΔΤΡΩ) 

 

Ο χλδεζκνο Διιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ θαη Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

(.Δ.Γ.Α..) πξνθεξχζζεη ζχκθσλα µε ηελ απφ 22 Ηαλνπαξίνπ 2020 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ, ηε δηεμαγσγή ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ έθδνζε  

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηηο απνζηνιέο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ ηίβνπ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην Παγθφζκην Κχπειιν Βάδελ (Μηλζθ Λεπθνξσζίαο), ζηνπο 

Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο U23 (Λα Ννχηζηα Ηζπαλίαο) θαη ζην Βαιθαληθφ Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ Αλδξψλ – Γπλαηθψλ (Κινπδ Ρνπκαλίαο), µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή.  

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 3 Mαξηίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

10.30 π.κ ζηα γξαθεία ηνπ ΔΓΑ (Λ. πγγξνχ 137, Ν. κχξλε). Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, εληφο θιεηζηνχ 

θαθέινπ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηεο Οκνζπνλδίαο έσο ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα 10 π.κ 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 37.000 Δπξψ θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζε θάζε απνζηνιή μερσξηζηά, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ 



Παξάγξαθν Β2 ηεο παξνχζαο.  

 
 

 

Α.- ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1.- Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή.  

2.- Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη γξαπηέο, λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη λα θαηαηεζνχλ ζθξαγηζκέλεο ζηα γξαθεία ηνπ ΔΓΑ (Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ, 2νο φξνθνο, θ. Καζηψιαο, ηει. 211-1877749, 6944 - 798443) εληφο 

θιεηζηνχ θαθέινπ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 3/3/2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10 π.κ  

3.- Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο 

απφ ην Γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΓΑ. Ζ Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΑ (www.segas.gr).  

4.- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην αληίζηνηρν επηκειεηήξηα, ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ  νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ ζα 

πηζηνπνηείηαη  ηελ εγγξαθή ηνπο  ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά  ηνπο.  

5.- Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη ε ρακειφηεξε ζπλνιηθή 

ηηκή. Ο ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ ρσξηζηά γηα 

ηελ θάζε απνζηνιή ή ζπλνιηθά θαη γηα ηηο ηξεηο απνζηνιέο. 

Δπηπιένλ, ν ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηελ αλαγγειία ηνπ νξηζηηθνχ 

αλάδνρνπ θαη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζε απεπζείαο 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

ζχκβαζεο.   

6.- Όιεο νη  απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΓΑ 

φζνλ αθνξά ζηελ θξάηεζε θαη έθδνζε ησλ δεηνχκελσλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο.  

7.- Θα ηζρχζνπλ νη θφξνη ηνπ εθάζηνηε αεξνδξνκίνπ, πνπ ζα αλαθέξνληαη  

ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ. 

8.- Ζ έθδνζε θαη παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη ηελ επνκέλε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο θάζε ηαμηδίνπ.  

9.- ε πεξίπησζε αθχξσζεο εηζηηεξίνπ εθ κέξνπο ηνπ ΔΓΑ, ηα αθπξσηηθά ζα 

πηζηψλνληαη ην αξγφηεξν εληφο δηκήλνπ.  

http://www.segas.gr/


10.- Ο αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη ζηελ 

ηήξεζε απφιπηεο ερεκχζεηαο γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ 

πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ρξήζε ή επεμεξγαζία κε νπνηαδήπνηε κνξθή ησλ αξρείσλ 

ηνπ ΔΓΑ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπο πιελ εθείλεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία 

γηα ηελ  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

11.- Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο εθαξκνζηέν είλαη ην Διιεληθφ 

Γίθαην θαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε θάζε δηαθνξάο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, είλαη 

ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.   

 

Β.- ΠΡΟΟΝΣΑ  - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ   ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη πκκεηέρνληεο - Πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ δχν (2) μερσξηζηνχο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ : 

1)  Ο πξψηνο (1νο) θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

«Γηθαηνινγεηηθά», ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α.- Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνζνχ πεληαθνζίσλ επξψ 

(500 €), απφ Σξάπεδα, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Ζ εγγπεηηθή απηή 

επηζηνιή, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί  κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, χςνπο 5% ηεο αμίαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί, φπσο ην ππφδεηγκα 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο πξνθήξπμεο απηήο. Δλαιιαθηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ηζφπνζν γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηνπ ΔΓΑ.  

β.-Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα :  

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. : ΦΔΚ ζχζηαζεο, επίζεκν αληίγξαθν 

ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ (ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζα 

θέξεη πξσηφηππε ζθξαγίδα απφ αξκφδηα ππεξεζία), ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ 

δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαζηαηηθφ κε 

φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ άιισο επίζεκν 

αληίγξαθν ηζρχνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) (ην 

νπνίν έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζα θέξεη πξσηφηππε ζθξαγίδα απφ 

αξκφδηα ππεξεζία), ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξείαο, άιισο αλ δελ έρεη δεκνζηεπηεί ε ηειεπηαία εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξείαο, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, Πξαθηηθφ Γ.. πεξί 



εθινγήο Γ.. θαη πξαθηηθφ Γ.. γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, Πξαθηηθφ 

Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηέρεη θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο 

Πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο, 

πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, εθδφζεσο ην 

πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Η.Κ.Δ : Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε 

φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν : έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα θαηαζέζεη 

: φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο, πξάμε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία θαη ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη 

ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν ζπζηήλεηαη έλσζε ή θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν 

ηα κέξε δειψλνπλ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη νξίδνπλ θνηλφ εθπξφζσπν γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ελψπηνλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλ ην έξγν εθηειεζζεί ελ κέξεη απφ ππεξγνιάβν, 

ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ φια ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά θαη 

απφ απηφλ.  

γ.-  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 

4 λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο Πξνθήξπμεο    

δ.- Βεβαίσζε φηη ε εηαηξεία είλαη κέινο ηεο ΗΑΣΑ ή έγγξαθε δήισζε ηεο 

αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο ή ηνπ Πξαθηνξείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί ηα 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν είλαη 

κέινο ηεο ΗΑΣΑ.  

 

2) Ο δεχηεξνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ζα πεξηέρεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά εηζηηήξην θαη πξννξηζκφ, 



ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο γηα ηα εηζηηήξηα ζην Μίλζθ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 10.000 Δπξψ, γηα 

ηα εηζηηήξηα ζηε Λα Ννχηζηα (αεξνδξφκην Αιηθάληε –Έιηζε) ηηο 12.000 Δπξψ θαη 

γηα ην Κινπδ ηηο 15.000 Δπξψ.  

 

Γ.- ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε θξάηεζε θαη έθδνζε 11 αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ γηα ηελ αζιεηηθή απνζηνιή ηεο Δζληθήο Οκάδαο ηίβνπ ζην Παγθφζκην 

Κχπειιν Βάδελ 2020 (Μίλζθ Λεπθνξσζίαο), 16 αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηελ 

απνζηνιή ζην Μεζνγεηαθφ Πξσηάζιεκα U23 2020 (Λα Ννχηζηα Ηζπαλίαο) θαη 30 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηελ απνζηνιή ζην Βαιθαληθφ Πξσηάζιεκα ηίβνπ 

Αλδξψλ – Γπλαηθψλ 2020 (Κινπδ Ρνπκαλίαο). Οη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζαο.  

 ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο 

πιεξσκήο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

    

ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ                             ΒΑΗΛΖ ΔΒΑΣΖ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΤΠΔΛΛΟ ΒΑΓΖΝ (ΜΗΝΚ ΛΔΤΚΟΡΩΗΑ) 
 

1. Αλαρώξεζε από Αζήλα: 30/4/2020. Άθημε ζην Μηλζθ: κέρξη ηηο 

18.00 

2. Δπηζηξνθή:  4/5/2020, άθημε ζηελ Αζήλα: κέρξη ηηο 20 .00  

3. Αξηζκόο Δηζηηεξίσλ: 11. 

4. Δπίζεκν Αεξνδξόκην: Μηλζθ (MINSK) 

5. Ζκεξνκελία πνπ ζα κπνξεί λα δνζνύλ νλόκαηα αζιεηώλ θαη 

πξνπνλεηώλ: 14/4/2020. 

6. Γπλαηόηεηα αθαίξεζεο ή πξόζζεζεο 20% ηνπ Αξηζκνύ ησλ 

εηζηηεξίσλ κέρξη 14/4/2020.  

 
 

ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ U23 (ΛΑ ΝΟΤΣΗΑ ΗΠΑΝΗΑ) 
 

1. Αλαρώξεζε από Αζήλα: 5/6/2020. Άθημε ζηε Λα Ννύηζηα: κέρξη 

ηηο 18.00 

2. Δπηζηξνθή:  8/6/2020, άθημε ζηελ Αζήλα: κέρξη ηηο 20 .00  

3. Αξηζκόο Δηζηηεξίσλ: 16. 

4. Δπίζεκν Αεξνδξόκην: Αιηθάληε-Έιηζε (ALICANTE-ELCHE) 

5. Ζκεξνκελία πνπ ζα κπνξεί λα δνζνύλ νλόκαηα αζιεηώλ θαη 

πξνπνλεηώλ: 30/5/2020. 

6. Γπλαηόηεηα αθαίξεζεο ή πξόζζεζεο 20% ηνπ Αξηζκνύ ησλ 

εηζηηεξίσλ κέρξη 30/5/2020.  

7. Θήθεο θνληαξηώλ επί θνληώ:  1-2,  κήθνο έθαζηεο 4,95 κ. Βάξνο 

έθαζηεο έσο 15 kgr.    

 

 
 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΗΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ (ΚΛΟΤΕ 
ΡΟΤΜΑΝΗΑ) 

 
1. Αλαρώξεζε από Αζήλα: 23/6/2020. Άθημε ζην Κινπδ: κέρξη ηηο 

18.00 

2. Δπηζηξνθή:  26/6/2020, άθημε ζηελ Αζήλα: κέρξη ηηο 20.00  

3. Αξηζκόο Δηζηηεξίσλ: 30. 

4. Δπίζεκν Αεξνδξόκην: Κινπδ (CLUJ – NAPOCA) 

5. Ζκεξνκελία πνπ ζα κπνξεί λα δνζνύλ νλόκαηα αζιεηώλ θαη 

πξνπνλεηώλ: 16/6/2020. 

6. Γπλαηόηεηα αθαίξεζεο ή πξόζζεζεο 20% ηνπ Αξηζκνύ ησλ 

εηζηηεξίσλ κέρξη 16/6/2020. 

7. Θήθεο θνληαξηώλ επί θνληώ:  2-4,  κήθνο έθαζηεο 4,95 κ. Βάξνο 

έθαζηεο έσο 15 kgr.    



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 
Τπόδεηγκα 1   

(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΔΚΓΟΣΖ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  ...................... 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ  
 
Πξνο ηνλ:      ΔΓΑ 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ' ΑΡΗΘ………… ΓΗΑ ΠΟΟ 
…………… €. 
 
 
Κχξηνη, 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηψο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ θάζε ελζηάζεσο, επεξγεηήκαηνο ή δηθαηψκαηνο 
πνπ πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε λφκνπ πνπ απαιιάζζεη ηνλ εγγπεηή ή 
πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα ξεηψο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ1 
.................................... .............................. ................... πνπ έρεη ηελ έδξα2 ηνπ 
.............................. ...................................................... κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ……. 
ρηιηάδσλ (…..) επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληδνκέλνπ 
................................................................................... ζην πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ 
γηα ηελ έθδνζε Αεξνπνξηθψλ Δηζηηεξίσλ γηα ηηο  αζιεηηθέο απνζηνιέο ησλ Δζληθψλ 
Οκάδσλ ηίβνπ ζηo Μηλζθ Λεπθνξσζίαο γηα ην Παγθφζκην Κχπειιν Βάδελ 2020, 
ζηε Λα Ννχηζηα Ηζπαλίαο γηα ην Μεζνγεηαθφ Πξσηάζιεκα U23 2020 θαη ζην Κινπδ 
Ρνπκαλίαο γηα ην Βαιθαληθφ Πξσηάζιεκα ηίβνπ Αλδξψλ – Γπλαηθψλ 2020, θαζψο 
θαη γηα ηελ αθξηβή, πιήξε θαη πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη 
δηαηάμεσλ ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ σο άλσ Γηαγσληζκνχ (ηνπ νπνίνπ ξεηά δειψλνπκε 
θαη ζπλνκνινγνχκε φηη έρνπκε ιάβεη πιήξε γλψζε). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο, φηη 
ν ελ ιφγσ Γηαγσληδφκελνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 
αλαιάβεη, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, 
ζε πξψηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ Σξάπεδαο πνπ ζα 
καο ππνδείμεηε, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί λνκίκσο ζηελ Διιάδα, πάξαπηα, ρσξίο 
θακία αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζφ, ελ φισ ή ελ κέξεη 

                                            

1   Θα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή 

Έλσζεο 

2   Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ 



βάζεη ησλ νδεγηψλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδφηεζε, πξάμε ή ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ, νχηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, αληίξξεζε, εμψδηθεο ελέξγεηεο ή 
πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζχλε πνπ ν σο άλσ Γηαγσληδφκελνο ηπρφλ ζα 
εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ 
δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, λα ιεθζνχλ ππφςε.  
 
Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο απφ εκάο 
ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηψζεσο ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο καο, 
απιήο θαη κφλεο δειψζεψο ζαο. 
 
Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιχπηεη θαη φιεο ηηο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 
αξρηθήο Πξνζθνξάο ηπρφλ βειηησκέλεο πξνηάζεηο, πξνζθνξέο θαη ζπκθσλίεο ηνπ 
ππέξ νχ εγγπψκεζα Γηαγσληδφκελνπ. 
 
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππ' φςηλ εγγχεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ 
κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππ' φςηλ εγγχεζε.  Μέρξη ηφηε, ζα 
παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 
εγγχεζεο. 
 
Βεβαηνχηαη ηέινο ππεχζπλα φηη ε έθδνζε ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
ππάγεηαη εληφο ηεο λφκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηάο καο, δελ ππεξβαίλεη ην 
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Νφκν γηα ηελ Σξάπεδά καο θαη 
φιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεφλησο ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
 
Τπάιιεινο/νη  (Όλνκα - ηίηινο) 
 



 
Τπόδεηγκα 2   

 
(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
ΔΚΓΟΣΖ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  ................... 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ   
Πξνο ηνλ:  ΔΓΑ 

 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠ' ΑΡΗΘ………… ΓΗΑ ΠΟΟ 
………….€. 
 
 
Κχξηνη, 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηψο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ θάζε ελζηάζεσο, επεξγεηήκαηνο ή δηθαηψκαηνο 
πνπ πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε λφκνπ πνπ απαιιάζζεη ηνλ εγγπεηή ή 
πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα ξεηψο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ3 
………………………............ ................................................... 
……………………………………………… 
......................................................................... πνπ έρεη ηελ έδξα4 ηνπ ..................... 
................................................................. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
……………………………… επξψ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ έθδνζε Αεξνπνξηθψλ Δηζηηεξίσλ γηα ηηο  
αζιεηηθέο απνζηνιέο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ ηίβνπ ζηo Μηλζθ Λεπθνξσζίαο γηα ην 
Παγθφζκην Κχπειιν Βάδελ 2020, ζηε Λα Ννχηζηα Ηζπαλίαο γηα ην Μεζνγεηαθφ 
Πξσηάζιεκα U23 2020 θαη ζην Κινπδ Ρνπκαλίαο γηα ην Βαιθαληθφ Πξσηάζιεκα 
ηίβνπ Αλδξψλ – Γπλαηθψλ 2020, κεηαμχ ηεο ……………….…………………… 
………………… ……………… (Επσλπκία αλαδόρνπ) θαη ηνπ ΔΓΑ θαη γηα ηελ 
αθξηβή, πιήξε θαη πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο σο άλσ 
χκβαζεο (ηεο νπνίαο ξεηά δειψλνπκε θαη ζπλνκνινγνχκε φηη έρνπκε ιάβεη 
πιήξε γλψζε). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο, φηη 
ν ελ ιφγσ Αλάδνρνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη κε 
ηελ σο άλσ χκβαζε, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάινπκε, ζε πξψηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ 
Σξάπεδαο πνπ ζα καο ππνδείμεηε, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί λνκίκσο ζηελ Διιάδα, 

                                            

3   Θα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή Έλσζεο 

4   Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηνπ Αλαδφρνπ 



πάξαπηα, ρσξίο θακία αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζφ, 
ελ φισ ή ελ κέξεη βάζεη ησλ νδεγηψλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδφηεζε, πξάμε ή 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Αλαδφρνπ, νχηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, 
αληίξξεζε, εμψδηθεο ελέξγεηεο ή πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζχλε πνπ ν 
σο άλσ Αλάδνρνο ηπρφλ ζα εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, λα ιεθζνχλ ππφςε.  
 
Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο απφ εκάο 
ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηψζεσο ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο καο, 
απιήο θαη κφλεο δειψζεψο ζαο. 
 
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππ' φςηλ εγγχεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ 
κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππ' φςηλ εγγχεζε.  Μέρξη ηφηε, ζα 
παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 
εγγχεζεο. 
 
Βεβαηνχηαη ηέινο ππεχζπλα φηη ε έθδνζε ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
ππάγεηαη εληφο ηεο λφκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηάο καο, δελ ππεξβαίλεη ην 
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Νφκν γηα ηελ Σξάπεδά καο θαη 
φιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεφλησο ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
 
Τπάιιεινο/νη  (Ολνκα - ηίηινο) 
 

 

 
 
  
 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ 

 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΗΒΟΤ ΣΟ ΜΗΝΚ 

ΛΔΤΚΟΡΩΗΑ (ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΤΠΔΛΛΟ ΒΑΓΖΝ 2020), ΣΖ ΛΑ ΝΟΤΣΗΑ 

ΗΠΑΝΗΑ(ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ U23 2020) ΚΑΗ ΣΟ ΚΛΟΤΕ 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ(ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΗΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

2020)  

 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  

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: [ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΓΤΜΝΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 
ΩΜΑΣΔΗΩΝ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221456] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Λεσθ. πγγξνχ αξ. 137, Ν. 
κχξλε, 17121] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αλαζη. Καζηψιαο] 
- Σειέθσλν: [211-1877749] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [supplies@segas.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : [www.segas.gr] 

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

ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [ΔΚΓΟΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΗΒΟΤ ΣΟ ΜΗΝΚ ΛΔΤΚΟΡΩΗΑ 

(ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΤΠΔΛΛΟ ΒΑΓΖΝ 2020), ΣΖ ΛΑ ΝΟΤΣΗΑ 

ΗΠΑΝΗΑ(ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ U23 2020) ΚΑΗ ΣΟ ΚΛΟΤΕ 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ(ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΗΒΟΤ ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

2020) 

  

CPV34980000-0] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο] 



- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 



Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii: 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποiv; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 



Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 
θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 
…): 

[……] 



Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 
ΦΟΡΔΩΝv 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην 
κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη 
γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 
ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο. 

 



Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  



Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvi 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii· 

2. δσξνδνθίαviii,ix· 

3. απάηεx· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxi· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαοxii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiii. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxiv 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 
ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xv 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 
θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 



εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxix: 

[……] 

 



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

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ 
θνηλωληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxx, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 
είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxi 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ):xxii 
[……][……][……] 

 



Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiii; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxiv : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxv 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξάπησκαxxvi; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 



θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxvii, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 
απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 
κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxviii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxix θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 



Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 



Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 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 ΙVρωξίο 
λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ 
απαηηνύκελωλ θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

xxx
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 
 
 

                                                        Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

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 είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, 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 δσξεάλxxxii. 

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 Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 
Ηκεξνκελία, ηόπνο, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή(-έο): 

  



 

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

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

ευρϊ. 

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

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

ευρϊ. 

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

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

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

εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ 

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

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

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

vi Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

“διαφκορά”. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), 

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

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

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



                                                                                                                                     
48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικώνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii 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)  

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

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

λιφκθκαν.  

xx Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

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

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxvii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii Πρβλ άρκρο 48. 

xxix  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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