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ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε Έγγραφες «Ενσφράγιστες» 
Προσφορές µε Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά 
Βάσει Τιµής, για τη Μίσθωση ∆ωµατίων Ξενοδοχείου έτους 2019 επ΄ ωφελεία Ανθυπασπιστών και 
Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού ,Εκτιµώµενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (€60.000,00) 
µη Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Μ Ε   Α Ρ Ι Θ Μ Ο 01Ε/19 

Έχοντας υπόψη: 
 
α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70), περί «Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆.» 
β. Το Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεων και Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων» 
γ. Το Ν.4412/16  (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει, 
δ. Τη Βασική ∆ιαταγή 0-5/09 / ∆∆ΜΝ 
ε. Την Πάγια ∆ιαταγή 6-3/17/ΓΕΝ/Ε1 
στ.         Το Φ.440.1/154/219009//23-11-18/ΓΕΝ/Β3-VI 
ζ.           Το Σήµα ΝΑΑ 081213Ζ ΙΑΝ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

η.             Το Σήμα NAA 310655Z IAN 19/ΚΕΦΝ 

θ.             Το Σήμα ΝΑΑ 040602Ζ ΦΕΒ 19/ΔΔΜΝ 

ι.              Το Σήμα ΝΑΑ 050743Ζ ΦΕΒ 19/ΓΕΝ 

ια.  Το ΑΔ Φ.604/39/01/19/Σ.198/05-2-19/ ΚΕΦΝ/ΚΠ 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε έγγραφες «ενσφράγιστες» προσφορές µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για 
τη µίσθωση δωµατίων ξενοδοχείου έτους 2019, επ΄ ωφελεία Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών 
του Πολεµικού Ναυτικού, εκτιµώµενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00), µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

2. Ο Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 20
η 
Φεβρουαρίου 2019 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ, στα Γραφεία του Κλιµακίου Προµηθειών του Κέντρου 
Εφοδιασµού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), όπου εδρεύει στο Ν.Ο. Σκαραµαγκά.  
 
3. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση της σύµβασης θα διατεθούν από τον 
Προµηθευτικό Οργανισµό Ναυτικού (ΠΟΝ), ήτοι από κεφάλαια εκτός κρατικού προϋπολογισµού. 
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα δεν θα υπερβεί το ποσό των € 60.000,00 ευρώ µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 





  α.  Φυσικά πρόσωπα. 
  β.  Νοµικά πρόσωπα. 
  γ.  Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισµοί 

 
που θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) στο πλαίσιο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
5. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο του Προέδρου του ΚΠ/ΚΕΦΝ τις 
προσφορές τους, είτε µέσω ταχυδροµείου είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, µέχρι την 
ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00πµ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου 
δεν λαµβάνονται υπόψη για τη διαγωνιστική διαδικασία από την Επιτροπή, παρουσία των 
νόµιµων εκπροσώπων ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένων από αυτούς, των συµµετεχουσών 
εταιρειών. 
  
Για την κατάθεση προσφορών στο Κλιµάκιο Προµηθειών ΚΕΦΝ (ΚΠ/ΚΕΦΝ), από εκπροσώπους 
συµµετεχόντων απαιτείται η αποστολή των στοιχείων αυτών µέσω fax (No. 210 - 55.30.306) ή 
email (kefn_kp@navy.mil.gr) τουλάχιστον δύο (2)  εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Απαιτούµενα στοιχεία: 
 
-Στοιχεία ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας (Αριθµός ∆ιακήρυξης, Θέµα) 
-Ονοµατεπώνυµο 
-Αριθµός Ταυτότητας 
-Περιγραφή Οχήµατος (Αριθµός Κυκλοφορίας, Μάρκα, Χρώµα) 
    
6. Οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» Όροι του Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, 
αναγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα «Α» και καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.  
  
7. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις για τη διαδικασία του Επαναληπτικού 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εφοδιασµού 
Ναυτικού (ΚΕΦΝ) στο τηλέφωνο 210 - 55.30.330 και στο fax  No. 210 - 55.30.306 κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kefn_kp@navy.mil.gr. 
 
                                                            Πλωτάρχης (Ο) Ι. Κανλής Π.Ν. 
 
                  Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραρτήµατα: 
1. Παράρτηµα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι   
2. Παράρτηµα «Β»: Υπόδειγµα "Οικονοµικής"  Προσφοράς (σελ. 1) 
3. Παράρτηµα «Γ» :ΤΕΥ∆ (ΦΕΚ Β’ 3698//16-11-16) 
 





 
Ανήκει στο Φ.600/1Ε/19/Σ.1Ε//06-02-2019/ΚΠ/ΚΕΦΝ 
 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ(ΠΣΑ) 
 
 

A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
ΜΙΣΘΩΣΗ 2ΚΛΙΝΩΝ 

∆ΩΜΑΤΙΩΝ  
∆ΙΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ  

9  ∆ΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ 7 ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ 

ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ (6/7/19-
24/8/19) 

2 

ΜΙΣΘΩΣΗ 4ΚΛΙΝΩΝ 

∆ΩΜΑΤΙΩΝ 
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ  

14 ∆ΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ 7 ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ 

ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ (6/7/19-

24/8/19) 

 
 
CPV:55110000-4 
 
Παρατήρηση:  
 
1.   Στα ανωτέρω δωµάτια του ΠΣΑ, να υφίσταται η δυνατότητα προσθήκης µιας επιπλέον κλίνης 
και µετατροπής τους σε τρίκλινα και πεντάκλινα αντίστοιχα. 
 
2.   Σε περίπτωση µη διάθεσης τετράκλινων δωµατίων οι συµµετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν 
προσφορές για δίκλινα δωµάτια και σε αριθµό διπλάσιο των απαιτούµενων ως άνω τετράκλινων 
δωµατίων. Οι υπόψη προσφορές θα αξιολογηθούν µόνο στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί 
µειοδότης για το σύνολο των απαιτούµενων τετράκλινων δωµατίων και µέχρι επιπέδου µη 
υπέρβασης της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, όπως θα αξιολογηθεί στην οικονοµική 
προσφορά. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Ε/19 
Φ.600/01Ε/Σ.01Ε/19 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   
«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙ∆ΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 

1. Οι Προµηθευτές θα προσκοµίζουν τις προσφορές τους, σε «ενσφράγιστο» Φάκελο, στο 
Κλιµάκιο Προµηθειών του ΚΕΦΝ, που εδρεύει στο Ν. Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ στις εγκαταστάσεις της 
∆ιεύθυνσης Παραλαβών και ∆ιαµετακόµισης του ΚΕΦΝ, το αργότερο µέχρι την 10:00πµ της 
ηµεροµηνίας λήξεως κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που αποστέλλονται µέσω µηνύµατος 
τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές θα φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 

α. Τη λέξη " Προσφορά”. 
β. Προς το Κλιµάκιο Προµηθειών του ΚΕΦΝ. 
γ. Αφορά την ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού "Σ-01Ε/19". 
δ. Ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
ε. Τα πλήρη στοιχεία του Αποστολέα (ήτοι: επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, 

αριθµός τηλεφώνου, φαξ) 
 
2. Ο Κύριος Φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει «επί ποινή απορρίψεως» τα κάτωθι: 
 
 α. Κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», όπου θα 
εµπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2  του παρόντος. 
 
 β. Κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όπου θα εµπεριέχονται τα 
δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος.  
 
 γ. Κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε το 
παράρτηµα «Β». Η ισχύς των «Οικονοµικών» προσφορών πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 
έξι (6) µηνών.  
 
3. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα (παρ. 4 του άρθρου 92 
του Ν.4412/16). 
 
4. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι από αυτούς µπορούν να 
παραβρίσκονται στην αποσφράγιση και στην αξιολόγηση των προσφορών, η οποία θα γίνει από 
την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών του ΚΠ/ΚΕΦΝ και απαραίτητα θα πρέπει να έχουν µαζί τους 
σφραγίδα της εταιρείας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 
Ο Κλειστός Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής θα συµπεριλαµβάνει:                                   
 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι: 

 
α.     Ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του  Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 

∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (ΦΕΚ Β’ 3698//16-11-2016) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ως 
παράρτηµα «Γ». Σε περίπτωση ανάθεσης τµήµατος της υπό σύναψη σύµβασης υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτο οικονοµικό φορέα και σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της αξίας της 
σύµβασης, απαιτείται η κατάθεση και χωριστής Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον υπεργολάβο. 

 





            β.       Ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» 
Όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους 
∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς.  
 
           γ.       Ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν∆ 
1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους 
στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.∆. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην 
ενέργεια µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 
 
 1. O Κλειστός Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει: 
 

α. ∆ήλωση του αριθµού των προσφερόµενων δωµατίων και της µονάδας έδρας τους.  
 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του 
Πολεµικού Ναυτικού ως κάτωθι: 
 
  (1) Οι ξενοδοχειακές µονάδες είναι παραθαλάσσιες τουλάχιστον Β’ κατηγορίας 
3* (όχι µακρύτερα από 500 µέτρα από παραλία µε λουτρικές υποδοµές) στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 
σε απόσταση έως 300 χιλιόµετρα, από το κέντρο της Αθήνας, ή στα νησιά του Αργοσαρωνικού. 
Ειδικότερα για το Νοµό Αττικής η εκµίσθωση να αφορά ξενοδοχεία που εδρεύουν αποκλειστικά 
στους ∆ήµους Σαρωνικού, Βουλιαγµένης- Βάρης-Βούλας, Κρωπίας και Λαυρεωτικής. 
 
  (2) Προσφέρεται πρωινό το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του 
µισθώµατος. 
   
  (3)   Το χρονικό διάστηµα εκµίσθωσης για κάθε προσφερόµενο δωµάτιο είναι 
από 06 Ιουλίου 2019 έως 24 Αυγούστου 2019, χωρισµένο σε επτά (7) διαδοχικές περιόδους, 
χρονικής διάρκειας επτά (7) ηµερών έκαστη. 
 
  (4)   Η µίσθωση θα αφορά διάθεση αριθµού δίκλινων µε δυνατότητα δωρεάν 
προσθήκης µιας παραπάνω κανονικής κλίνης και τετράκλινων δωµατίων µε δυνατότητα δωρεάν 
προσθήκης µιας παραπάνω κανονικής κλίνης.  
 
  (5)   Τηρούνται οι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στους κανονισµούς του Ε.Ο.Τ. 
 

            (6)   Το µίσθιο θα παραδίδεται έγκαιρα και λειτουργικό σε κάθε έναρξη 7ήµερης 
παραθεριστικής περιόδου. 
 

γ. Βεβαίωση χιλιοµετρικής απόστασης της ξενοδοχειακής µονάδας από το κέντρο της 
Αθήνας, για την περίπτωση που εδρεύει στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

      
ΑΡΘΡΟ 4 

Πρόσκληση για Υποβολή ∆ικαιολογητικών 
 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή (ΚΕΦΝ) θα ειδοποιεί εγγράφως 
τον/τους προσφέροντα/-ες οικονοµικό/-ούς φορέα/-είς (προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους) να 
υποβάλει/-ουν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση εντός σφραγισµένου φακέλου 
των δικαιολογητικών συµµετοχής που πιστοποιούν τη µη συνδροµή των υποχρεωτικών λόγων 
αποκλεισµού αυτών από τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 73 του σχετικού (γ) Νόµου. 
 
2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: 
    
  α.      Αποδεικτικό νοµιµοποίησης του εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου. 





 
              β.     Απόσπασµα ποινικού µητρώου του προσωρινού αναδόχου καθώς και των µελών του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτών ή προσώπων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η ηµεροµηνία έκδοσης του/των 
ποινικού/-ών µητρώου/-ων να είναι µετά την έγγραφη ειδοποίηση ανωτέρω παραγράφου 1 του 
παρόντος.  
 
             γ.  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του προσωρινού αναδόχου, 
των οποίων ο χρόνος έκδοσής τους θα καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς από τον 
προσωρινό ανάδοχο στον παρόντα διαγωνισµό και το χρόνο της έγγραφης ειδοποίησης ανωτέρω 
παραγράφου 1 του παρόντος.  
 
             δ.  Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση από το οποίο/την οποία να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς στον 
παρόντα διαγωνισµό. Η δε έκδοση αυτών θα είναι µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών στον παρόντα διαγωνισµό. 
 
3.         Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 103 του σχετικού (γ) Νόµου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Οικονοµικές Προσφορές 

 
1.      Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε το παράρτηµα ΄΄Β΄΄. 
 
2.     Η ανάδειξη µειοδότη/-ών θα πραγµατοποιηθεί ανά τύπο δωµατίων (δίκλινα – τετράκλινα) µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη συνολική αξία των δωµατίων που είναι δυνατό να κατακυρωθούν εντός της 
προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης, µε βάση τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές. 
 
3.     Σε περίπτωση µη διάθεσης τετράκλινων δωµατίων οι συµµετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν 
προσφορές για δίκλινα δωµάτια και σε αριθµό διπλάσιο των τετράκλινων. Οι υπόψη προσφορές θα 
αξιολογηθούν µόνο στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί µειοδότης για το σύνολο των 
απαιτούµενων τετράκλινων δωµατίων και µέχρι επιπέδου µη υπέρβασης της προϋπολογισθείσας 
αξίας της σύµβασης, µε βάση τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές. 
 
4.     Να αναγράφεται αν στην τιµή περιλαµβάνεται ο ειδικός φόρος διαµονής σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Ν.4389/16. 
 

5.       Οι υποχρεωτικές κρατήσεις µε τις οποίες βαρύνεται/-ονται ο/οι «µειοδότης/-ες» είναι:  

 
α. 

 
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 

 
 
0,06216% 

β. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

0,06216% 

 Σύνολο:        0,12432% 
 

6.     Μετά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος σε ποσοστό 8% επί της 
καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.). Λαµβάνοντας υπόψη, ότι οι υπό παροχή υπηρεσίες προορίζονται για 
κάλυψη αναγκών προσωπικού του Π.Ν., στο  «Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών» θα περιλαµβάνεται 
ο εκάστοτε αναλογούν Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
 
7. Από την Υπηρεσία µας (∆ηµόσιο Ταµείο ΠΝ) χορηγείται βεβαίωση για την παρακράτηση 
του Φόρου Εισοδήµατος ανωτέρω παραγράφου 6 του παρόντος. 
 
8.  Οικονοµικές προσφορές που δεν θα συµπεριλαµβάνουν τις κρατήσεις ανωτέρω 
παραγράφων 5 και 6 δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 
 





ΑΡΘΡΟ 6 
                                Εγγυήσεις  

            
  1.        Ο/Οι µειοδότης/-ες πάροχος/-οι υπηρεσιών υποχρεούται/-νται όπως προσέλθει/-ουν στο 
Κλιµάκιο Προµηθειών του ΚΕΦΝ σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της Υπηρεσίας για την υπογραφή της 
«Σύµβασης» / «Συµφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών», προσκοµίζοντας «Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτελέσεως», ισχύος έξι (6) µηνών πέραν του «συµβατικού» χρόνου µίσθωσης και ποσού 
ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε παράγραφο 
1β του άρθρου 72 του σχετικού (γ) Νόµου. 

 
2.   Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς ως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/16 (Α’147), όπως τροποποιήθηκε µε παράγραφο 1, άρθρου 15 του 
Ν.4541/18 (ΦΕΚ Α΄93//31-5-18). Τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών εάν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 
 
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της προµήθειας είναι τα κάτωθι και 
υποβάλλονται στον Προµηθευτικό Οργανισµό Ναυτικού (Ιερά Οδός 102, Αθήνα ΤΚ 10447, 
Κεντρικό Ταµείο ΠΟΝ, τηλ: 2103484283): 
 

α. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών. 

 
β. Θεωρηµένο Τιµολόγιο για την Παροχή Υπηρεσιών του παρόχου. 
 

 γ.   Φορολογική Ενηµερότητα της αρµόδιας ∆ΟΥ, για ποσά άνω των 1.500,00€. 
 
            δ.   Ασφαλιστική Ενηµερότητα, για ποσά άνω των 3.000,00€.  
 
2. Χρόνος εξόφλησης: Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από την 15η Ιουλίου 2019 µέχρι και την 
26η Αυγούστου 2019, µετά την παραλαβή του τιµολογίου από τον ανάδοχο συνοδευόµενου από τα 
λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά καθώς και της διαπίστωσης της καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και την αρµόδια Υπηρεσία επί της διενέργειας 
κατασταλτικού ελέγχου.         
         

ΑΡΘΡΟ  8 
Παράδοση – Παραλαβή 

 
1. Το Πολεµικό Ναυτικό µε µέριµνα ΓΕΝ/∆ΚΒ θα έχει το συντονισµό µεταξύ των 
εµπλεκοµένων για τη συγκέντρωση επιθυµιών και την επιλογή των παραθεριστών και θα ορίζει για 
κάθε παραθεριστική περίοδο τριµελή επιτροπή η οποία θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
 
2.         Ο εκµισθωτής υποχρεούται για την έγκαιρη παράδοση του µισθίου και την καλή λειτουργία 
του  σε έκαστη παραθεριστική περίοδο (από 06/07/19 έως 24/08/19). 

 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου – Κυρώσεις 

 
1. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις η 
Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 217, 218, 219 και 220 του 
Ν.4412/16.                                                    

 
2. Κυρώσεις για µη εκπλήρωση συµβατικών όρων δύναται κλιµακωθούν κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε Ν.4412/16. 
 





 
ΑΡΘΡΟ  10 
Λοιποί Όροι 

 
1. Σε περίπτωση που συνυποβληθούν µε την προσφορά στοιχεία και πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 
«έννοµα» συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις  
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας 
ως παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4412/16. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν 
γνώση των πληροφοριών αυτών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της Πληροφορίας Εµπιστευτικού 
Χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
 
2. Το Πολεµικό Ναυτικό διατηρεί το δικαίωµα για κατακύρωση της προµήθειας σε µεγαλύτερη 
ποσότητα από την αιτηθείσα στον Π.Σ.Α. (σε ποσοστό µέχρι 30%) ή σε µικρότερη ποσότητα από 
την αιτηθείσα στον Π.Σ.Α. (σε ποσοστό µέχρι 30%), σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/16, 
όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 25 του άρθρου 107 του Ν.4497/17. 
 
3.      Προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου και για µεγαλύτερο αριθµό δωµατίων 
δύνανται υποβληθούν και πρόκειται να αξιολογηθούν κατά περίπτωση. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς για µικρότερο αριθµό δωµατίων εκ των απαιτουµένων στον ΠΣΑ καθώς και η 
προσφορά δωµατίων για υποσύνολο της υπόψη συνολικής παραθεριστικής περιόδου (6/7/19 έως 
24/8/19). 
 
4.       Το Πολεµικό Ναυτικό έχει το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης, χωρίς αποζηµίωση, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας καθώς και στην περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις από 
τους όρους λειτουργίας και υγιεινής του ΕΟΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Ανήκει στο Φ.600/01E/19/Σ.01E//06-02-19/ΚΠ/ΚΕΦΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:rrrrrrrrrrrrr..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:rrrrrrrrrrrrr.ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:rrrrrrrrrrrrr.FAXrrrrrr

Αρ. Πρωτοκόλλου Προσφοράς:rrrrr..Ηµεροµηνία

1. Αναφερόµενοι στην Ανακοίνωση υπ' αριθµrrrr..σχετικά µε την υποβολή προσφοράς για τη µίσθωση δωµατίων ξενοδοχείουrr

 σας προσφέρουµε τα παρακάτω:

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

∆ΩΜΑΤΙΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

1 ∆ΙΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 9 A Β=7x7x9xΑ

3 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 14 A Β=7x7x14xΑ

2.          ∆ηλώνουµε ότι λάβαµε γνώση του συνόλου των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων συµµετοχής και ότι αποδεχόµαστε αυτούς καθώς και 

             τα αναφεροµένα στο N. 4412/16. 

3.          Ισχύς προσφοράς:Έξι (6) µήνες

4. Στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ.

5. Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται/δεν περιλαµβάνεται ο ειδικός φόρος διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 53 του Ν.4389/16.

Παράρτηµα "B" στη ∆ιακήρυξη Νο 01E/19 /ΚΠ/ΚΕΦΝ

"Οικονοµική" Προσφορά

                                                                                                  ΠΡΟΣ: Το Κλιµάκιο Προµηθειών του ΚΕΦΝ

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ονοµατεπώνυµο - Επωνυµία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Ε/19 
Φ.600/01Ε/Σ.01Ε/19 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [73321] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ] 

- Τηλέφωνο: [2105530330] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.hellenicnavy.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες «Ενσφράγιστες» 

Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά 

Βάσει Τιμής, για τη Μίσθωση Δωματίων Ξενοδοχείου έτους 2019 επ΄ ωφελεία Ανθυπασπιστών 

και Υπαξιωματικών του ΠΝ ,Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (€60.000,00) μη 

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 CPV:55110000-4] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………] 

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):       

[ΣΔ  Σ-01Ε/19//ΚΠ/ΚΕΦΝ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

 

 

 

 

 

 





συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 





διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

  





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

  





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

οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 





στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 

  





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός 

φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος 

μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το 

σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η 

αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση 

είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την 

ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση 

καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 

Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 





φορέας έχει 

εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  

κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό 

διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii

 

Εάν η σχετική 

τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται 

ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

 

[……][……][……] 

  





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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 





Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 





πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

  





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

  





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος , υπογραφή(-ές) και σφραγίδα: [……]    

  





 

 

 

 

 

 

                                                           

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ 

μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 

 

 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 

στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 





                                                                                                                                                                                

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 





                                                                                                                                                                                

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

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

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 

σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 





                                                                                                                                                                                

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς 

από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 

για την εν λόγω πρόσβαση.  
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