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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18η /2020 

ΘΕΜΑ:   Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  ενός ( 1) Επαγγελματικού 

Κυκλοθερμικού  Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων

/29-05-2020 θέμα 15ο απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής.

 Ημερομηνία:  ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Ώρα : 09.00πμ 

Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 30

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Προμήθεια  ενός ( 1) Επαγγελματικού Ηλεκτρικού      

Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου 

Παντελεήμων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 27.000,00 € + ΦΠΑ 

 

39711361-7  

 

Α/Α 50 -02.001.9749.01(ΑΔΑ:618ΔΟΞΧΣ-ΜΑ8) 28

740 

1 

                                                                                              

Θεσσαλονίκη:   09 /  06 /2020 

Αρ. πρωτ.  2097 

:                    

( 1) Επαγγελματικού 

Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων. 

απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ -ΠΚΜ. 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

ΙΟΥΝΙΟΥ  2020 

Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 – 

ΤΚ 546 30 

Επαγγελματικού Ηλεκτρικού      

Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

ΜΑ8) 28-2-20 / 
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» 

καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Την υπ΄ αρ. 18η /29.5.2020, θέμα 15ο, απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου με 

την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 27.000,00 € + ΦΠΑ 

(ΑΔΑ:Ω50ΒΟΞΧΣ-ΤΑΓ). 

2.2 Την υπ΄ αρ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 50 (740/28.02.2020)   

        02.001.9749.01 (ΑΔΑ:618ΔΟΞΧΣ-ΜΑ8). 

2.3 Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ006822690 

2020 -06-05 των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.  

 

                                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια 

ενός ( 1) Επαγγελματικού Ηλεκτρικού   Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο  

Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων, με προϋπολογισμό  27.000,00 € + ΦΠΑ. 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Κέντρου – 

Παπαρηγοπούλου 7 – 

Θεσσαλονίκη  546 30 

 

              ΔΕΥΤΕΡΑ 

        22 ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

           Ώρα 15.00 μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ  2020 

Ώρα : 09.00 

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  με βάση τις 

παραπάνω αποφάσεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός ( 1) Επαγγελματικού Ηλεκτρικού   

Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας και εγκατάστασης 

επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών του είδους της πρόσκλησης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 
στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο,  στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

O φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μη ανοιχτεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή την γραμματεία». 

 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: 

i)  Τα παρακάτω δικαιολογητικά  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  (επί ποινή απόρριψης): 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ορίζεται 2% επί του 

προϋπολογισμού της διακήρυξης (χωρίς ΦΠΑ) διάρκειας τουλάχιστον 180 

ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσης, το οποίο 

και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού). 

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας 
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πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 79 του 

Ν.4412/2016 : 

• δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

• πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα 

με τα άρθρα 75, 76, 77 του Ν.4412/2016. 

Διευκρίνιση : Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης 

αφορά ιδίως: 

2.2. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, 

2.3 στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφεται αντιστοίχως απ’ 

αυτούς. 

Το ανωτέρω ΤΕΥΔ σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών υπογράφεται από 

κάθε μέλος της ανάλογα με την νομική τους μορφή. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα 

πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ 

αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή. Σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.131 του 

Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο 

αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή. Το ΤΕΥΔ μπορεί 

να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Σημ.  Στο πεδίο «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 από το μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα, στο Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα ο υποψήφιος 

Ανάδοχος συμπληρώνει «ΝΑΙ» εφόσον είναι εγγεγραμένος στο οικείο επιμελητήριο ή στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

3.    Φορολογική ενημερότητα. 

4.    Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

 

ii) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός  του  οποίου  τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  o oποίος θα 
περιλαμβάνει (επί ποινής απόρριψης): 
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1. Υ.Δ. του ν. 1599/1986  με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

1.1 η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. 

1.2  ότι ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι 180 ημέρες από την   επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3 ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο 

προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, 

       2.   Θα προσκομίσει στην τεχνική του προσφορά : τα τεχνικά φυλλάδια ,   

             τεχνικές προδιαγραφές  του επαγγελματικού φούρνου που προτείνει , ο    
             τύπος  του φούρνου  με τον κωδικό του, τα  Prospectus και φωτογραφίες.  

        3.  Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών επαγγελματικού  

              ηλεκτρικού  φούρνου .(ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄). 

 

iii) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε ξεχωριστά 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς  με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  – Αριθμός διακήρυξης 18
η
/2020 -  και τα 

στοιχεία του αποστολέα. 

Η  κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και της εγκατάστασης . 

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα 

προμήθειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, στον χώρο που θα 

υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την 

ολοκλήρωση της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. Αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των  υλικών και υπηρεσιών που 

θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή 

των ειδών και την αποπληρωμή τους. 
*Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προθήκες, διορθώσεις κλπ . 

Οικονομικές προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 

προσωρινός ανάδοχος  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
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ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
Μετά το πέρας της υποβολής των παραπάνω δ/κών δίδεται δικαίωμα  πέντε (5) 
ημερών για τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

Α.. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (κατά περίπτωση 

ανάλογα την νομική μορφή –φυσικά πρόσωπα-δχτες ΕΠΕ.ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ-Διευθ. Συμβ.  όλα 

τα μέλη  του ΔΣ σε ΑΕ-σε κάθε άλλη περίπτωση οι Δχτες & νόμιμοι εκπρόσωποι. )από 

το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εφόσον έχουν εκδοθεί έως και 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

              3)    Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

3. 3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της 

εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των 

ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

3.4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

3. 5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 

έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
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β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 

αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη 

μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 

έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  180 

ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο 

που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από 

απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του 

συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, 

αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

7.   Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα         

από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η 

χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 

103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη 

χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες.  Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

8. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν 
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αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες 

απαράβατους όρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), σε κλειστή συνεδρία, μετά το πέρας της οποίας οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους φακέλους του 
διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2690/99 όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/01 και 11 παρ. 2 ν. 3230/04.    

 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3.   Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μovoγράφovται  και σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά 
της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 
τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6.  Η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και 
μπορούν να παρευρίσκονται όσοι   δικαιούνται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια 

συνεδρίαση  κατά την κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4 

του άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της 

προμήθειας υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που περισσότεροι θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, 
γίνεται κλήρωση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
90 του ν. 4412/16. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα 
(10) ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη 
διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που 
φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου.  Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική 
σύμβαση. 

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, 
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της 
σύμβασης. Στη συνέχεια θα προσκομίσει σύμφωνα με το αρ. 72 παρ, 2 του 
Ν.4412/16 εγγύηση καλής λειτουργίας για ΔΎΟ (2) χρόνια σε ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας του είδους της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.   

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο: 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 
έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη 
διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημο-
σίου, ποσού ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του 
διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί 
να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. 

Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική 

προϋπόθεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 

διαγωνισμού και της σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους του, 

παρέχει το δικαίωμα στο Κέντρο να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. 

Η έκπτωση του Αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του Κέντρου ολόκληρο 

το ποσό  της κατατιθέμενης εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. Η  πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ : 

I. με την παράδοση και θέση σε λειτουργία του επαγγελματικού φούρνου  και την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών  

II. Η πληρωμή με θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Προμηθευτή  και 

με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

β) Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών ή/και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την 

αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

δ) Φορολογική ενημερότητα. 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε 

φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  
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1. Παρακράτηση φόρου 4% και 8%  επί της καθαρής αξίας 
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,06% 
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
5. Α.Ε.Π.Π. 0,07% 
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

3.  Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12- 2016).  

4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος 

του διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του 

διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής 

προμήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 

και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων 

διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό 

τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή 

των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες 

δαπάνες. 

ΆΡΘΡΟ 10 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ο Προμηθευτής δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
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ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα 

και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 

την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και δεν δεσμεύει 

το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 

μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.  

 ΆΡΘΡΟ 11  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-

km.gr , στο www.eprocurement.gov.gr  & στη Δι@ύγεια . 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).  
 

 

Τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

3. Τ.Ε.Υ.Δ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

 

                                                                                                                                                

Η  

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

Βασιλική Θ.Μ. Νάκου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Ο φούρνος να είναι κυκλοθερμικός και ατμού (combi steamer) χωρητικότητας 20 

ταψιών Gastronorm 2/1 (65x53 εκ.) ή 40 ταψιών Gastronorm 1/1 (53x32,5 εκ.) 

ηλεκτρικός 

2. Ο φούρνος να είναι ηλεκτροθερμαινόμενος κατάλληλος για λειτουργία σε δίκτυο 380-

400V/50Hz/3N και η συνολική ισχύς σύνδεσης του (εγκατεστημένη ισχύς) να είναι τουλάχιστον 

67 KW. Η ισχύς αυτή διαμορφώνεται ως εξής: 

Αντιστάσεις «θερμού αέρα»: τουλάχιστον 66 KW 

Αντιστάσεις ατμογεννήτριας (ατμού): τουλάχιστον 54 KW 

3. Να φέρει μπόιλερ υψηλής απόδοσης με αυτόματο γέμισμα για τη δημιουργία φρέσκου & 

υγιεινού ατμού με αυτόματο καθαρισμό 

4. Να φέρει φυγοκεντρική απομάκρυνση λιπών χωρίς φίλτρο λίπους  

5. Να είναι εσωτερικά και εξωτερικά εξ΄ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1.4301 (AISI 304) 

6. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής να είναι περίπου (ΠΧΒΧΥ): 108Χ110Χ180 εκατοστά 

7. Να φέρει κοίλο θάλαμο χωρίς γωνίες και κολλήσεις για άριστη υγιεινή ώστε να εξασφαλίζεται ο 

εύκολος καθαρισμός 

8. Η φόρτωση και η εκφόρτωση του φούρνου να γίνεται με ειδικό ανοξείδωτο τροχήλατο 

βαγονέτο (ικρίωμα) 20 θέσεων GN 2/1. To βαγονέτο να φέρει τέσσερις διπλές ρόδες (tandem) 

διαμέτρου 125 mm για μέγιστη ευστάθεια από τις οποίες οι δύο να διαθέτουν φρένο 

9. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό με LED για την παρακολούθηση της διαδικασίας από απόσταση 

10. Η πόρτα να έχει τριπλό κρύσταλλο για μέγιστη οικονομία θέρμανσης και αφαιρετό χωρίς τη 

χρήση εργαλείων λάστιχο στεγάνωσης για εύκολο καθημερινό καθαρισμό 

11. Να φέρει τρεις ανεμιστήρες αμφίδρομης περιστροφής για την άριστη ομοιομορφία στο ψήσιμο 

με 5 τουλάχιστον προγραμματιζόμενες ταχύτητες αέρα 

12. Να φέρει οθόνη έγχρωμη με ψηφιακό πίνακα και κατανοητά μενού με εικονίδια και 

καθοδήγηση στην ελληνική γλώσσα 

13. Να φέρει επίσης τη δυνατότητα μετάβασης στο εγχειρίδιο χρήσης πάνω στον πίνακα χειρισμού 

για τη βοήθηση του προσωπικού 
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14. Να διαθέτει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος για το σύνολο των 

μαγειρικών εφαρμογών με πλήρεις ενδείξεις για κάθε φάση της διαδικασίας έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, καθώς και συμβατικό σύστημα στο οποίο 

να προγραμματίζονται χρόνοι, θερμοκρασίες, υγρασία με τοις εκατό μέτρηση και ρύθμιση  

 

Ο φούρνος να διαθέτει τις εξής λειτουργίες : 

-Ψήσιμο με ατμό θερμοκρασίας 30-130C  

-Ψήσιμο με θερμό αέρα θερμοκρασίας 30-300C 

-Ψήσιμο με συνδυασμό αέρα και ατμού 30-300C 

-Θερμική αναγέννηση η οποία εκτελείται με ειδικό πρόγραμμα, ενώ  η θερμοκρασία και η 

υγρασία ελέγχεται απευθείας από την συσκευή 

15. Να είναι εγγυημένη η υψηλή απόδοση για μοναδική ομοιογένεια με 100% κορεσμό του ατμού 

και δυναμική δημιουργία ρεύματος αέρα με μέγιστη αφύγρανση θαλάμου που να φτάνει 

τουλάχιστον τα 130 λίτρα ανά δευτερόλεπτο  

16. Να δίνεται η δυνατότητα του ξεχωριστού προγραμματισμού των επιπέδων εψήσεως ανάλογα 

με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού καθώς και τη συχνότητα ανοίγματος του φούρνου 

(με τη συμπλήρωση του χρόνου ανάλογα με τις συνθήκες) 

17. Για τη μετάβαση από ένα πρόγραμμα σε άλλο ο φούρνος να χρησιμοποιεί τη  λειτουργία COOL 

DOWN (ταχεία μείωση της θερμοκρασίας) 

18. Να διαθέτει θερμόμετρο ακίδα 6 σημείων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στον πυρήνα των 

τροφίμων. Χάρη στο εξελιγμένο λογισμικό του φούρνου η ακίδα δεν αναγνωρίζει μόνο τη 

θερμοκρασία του πυρήνα από τις διάφορες μετρούμενες θερμοκρασίες αλλά έχει τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ότι έχει τοποθετηθεί λάθος σε περίπτωση που δεν περνάει από 

την καρδιά του ψητού 

19. Να δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 1200 θέσεων με 12 «βήματα» η καθεμία 

20. Ο φούρνος να έχει τη δυνατότητα αυτόματης διάγνωσης σφαλμάτων, τα οποία να 

περιγράφονται αναλυτικά σε κείμενο επί της οθόνης 

21. Να φέρει καταιωνιστήρα με ελεγχόμενη ροή νερού. Ο καταιωνιστήρας να διαθέτει πλήκτρο 

πιέσεως το οποίο ανάλογα με την πίεση που δέχεται απελευθερώνει νερό διαφορετικής πίεσης, 

έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την προσθήκη νερού στα φαγητά (χαμηλή πίεση) είτε 

για τον ψεκασμό/καθαρισμό του θαλάμου (υψηλή πίεση)  

22. Να φέρει προεπιλογή της ώρας έναρξης λειτουργίας με πραγματικό χρόνο 

23. Ο φούρνος εκτός από τον καταιωνιστήρα να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο πρόγραμμα 

καθαρισμού με διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης ο οποίος να 
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εμφανίζεται στην οθόνη του. Ο καθαρισμός να γίνεται με την προσθήκη δισκίων εντός του 

θαλάμου. Επίσης, με την προσθήκη του δισκίου στεγνώματος να διενεργείται και καθαρισμός 

αλάτων στο μπόιλερ καθιστώντας οικονομική τη συντήρηση της συσκευής, ενώ δεν θα 

απαιτείται σύνδεση συστήματος επεξεργασίας νερού (π.χ. αποσκληρυντής). Η συσκευή να 

απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του προγράμματος του καθαρισμού. Η διαδικασία 

αυτή να είναι συμμορφωμένη κατά HACCP. 

 

24. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

κανονισμούς ασφαλείας και να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, στεγανότητας IPX5 καθώς και 

ποιότητας κατά ISO 9001 

25. Να φέρει καταγραφή δεδομένων κατά HACCP με θύρα USB 

26. Να φέρει πιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώσεων 

27. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος εμπορικός και τεχνικός συνεργάτης του 

κατασκευαστικού οίκου με έδρα την Θεσσαλονίκη 

28. Να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη 

 

                                           ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

                                        ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

 Οι εργασίες για την εγκατάσταση λειτουργίας  και τοποθέτηση 

παρελκόμενων ειδών (εγκατάστασης ηλεκτρικής σύνδεσης)  να γίνουν από 

έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Η μεταφορά η προμήθεια και τα παρελκόμενα είδη θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποίηση τον φορέα 2 μέρες νωρίτερα από 

την ημερομηνία τοποθέτησης και εγκαταστάσεις του Κυκλοθερμικού 

φούρνου.   

 Η παραλαβή εγκατάστασης και τοποθέτηση θα γίνει από την  επιτροπή   

καλής εκτέλεσης του φορέα με σύνταξη οριστικού πρακτικού παραλαβής.   

 Ο ανάδοχος  μετά την εγκατάσταση θα εκπαίδευση το προσωπικό του 

μαγειρείου για την λειτουργία του  Κυκλοθερμικού φούρνου.   

 Μετά το πέρας των εργασιών θα χορηγηθεί πιστοποιητικό των ανωτέρων 

ειδών και εγγύηση καλής λειτουργιάς.  
   Μουσμούτης  Κωνσταντίνος            Γεωργιάδης  Νικόλαος 

           Προϊστάμενος                                                          Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 Τεχνικής Υπηρεσίας    ΚΚΠΚΜ                                    Τεχνικής Υπηρεσίας    ΚΚΠΚΜ               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ –ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. Ο φούρνος να είναι κυκλοθερμικός και ατμού (combi steamer) 
χωρητικότητας 20 ταψιών Gastronorm 2/1 (65x53 εκ.) ή 40 ταψιών 

Gastronorm 1/1 (53x32,5 εκ.) ηλεκτρικός 

  

2. Ο φούρνος να είναι ηλεκτροθερμαινόμενος κατάλληλος για 

λειτουργία σε δίκτυο 380-400V/50Hz/3N και η συνολική ισχύς 

σύνδεσης του (εγκατεστημένη ισχύς) να είναι τουλάχιστον 67 KW. Η 

ισχύς αυτή διαμορφώνεται ως εξής: 

Αντιστάσεις «θερμού αέρα»: τουλάχιστον 66 KW 

Αντιστάσεις ατμογεννήτριας (ατμού): τουλάχιστον 54 KW 

  

3. Να φέρει μπόιλερ υψηλής απόδοσης με αυτόματο γέμισμα για τη 

δημιουργία φρέσκου & υγιεινού ατμού με αυτόματο καθαρισμό 

  

4. Να φέρει φυγοκεντρική απομάκρυνση λιπών χωρίς φίλτρο λίπους    

5. Να είναι εσωτερικά και εξωτερικά εξ΄ ολοκλήρου κατασκευασμένος 

από ανοξείδωτο ατσάλι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1.4301 (AISI 

304) 

  

6. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής να είναι περίπου (ΠΧΒΧΥ): 

108Χ110Χ180 εκατοστά 

  

7. Να φέρει κοίλο θάλαμο χωρίς γωνίες και κολλήσεις για άριστη 

υγιεινή ώστε να εξασφαλίζεται ο εύκολος καθαρισμός 

  

8. Η φόρτωση και η εκφόρτωση του φούρνου να γίνεται με ειδικό 

ανοξείδωτο τροχήλατο βαγονέτο (ικρίωμα) 20 θέσεων GN 2/1. To 

βαγονέτο να φέρει τέσσερις διπλές ρόδες (tandem) διαμέτρου 125 

mm για μέγιστη ευστάθεια από τις οποίες οι δύο να διαθέτουν φρένο 

  

9. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό με LED για την παρακολούθηση της 

διαδικασίας από απόσταση 

  

10. Η πόρτα να έχει τριπλό κρύσταλλο για μέγιστη οικονομία θέρμανσης 

και αφαιρετό χωρίς τη χρήση εργαλείων λάστιχο στεγάνωσης για 

εύκολο καθημερινό καθαρισμό 

  

11. Να φέρει τρεις ανεμιστήρες αμφίδρομης περιστροφής για την άριστη 

ομοιομορφία στο ψήσιμο με 5 τουλάχιστον προγραμματιζόμενες 

ταχύτητες αέρα 

  

12. Να φέρει οθόνη έγχρωμη με ψηφιακό πίνακα και κατανοητά μενού 

με εικονίδια και καθοδήγηση στην ελληνική γλώσσα 

  

13. Να φέρει επίσης τη δυνατότητα μετάβασης στο εγχειρίδιο χρήσης 

πάνω στον πίνακα χειρισμού για τη βοήθηση του προσωπικού 
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14. Να διαθέτει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων 

μαγειρέματος για το σύνολο των μαγειρικών εφαρμογών με πλήρεις 

ενδείξεις για κάθε φάση της διαδικασίας έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 

επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, καθώς και συμβατικό σύστημα 

στο οποίο να προγραμματίζονται χρόνοι, θερμοκρασίες, υγρασία με 

τοις εκατό μέτρηση και ρύθμιση  

Ο φούρνος να διαθέτει τις εξής λειτουργίες : 

-Ψήσιμο με ατμό θερμοκρασίας 30-130C  

-Ψήσιμο με θερμό αέρα θερμοκρασίας 30-300C 

-Ψήσιμο με συνδυασμό αέρα και ατμού 30-300C 

-Θερμική αναγέννηση η οποία εκτελείται με ειδικό πρόγραμμα, ενώ  

η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχεται απευθείας από την συσκευή 

  

15. Να είναι εγγυημένη η υψηλή απόδοση για μοναδική ομοιογένεια με 

100% κορεσμό του ατμού και δυναμική δημιουργία ρεύματος αέρα 

με μέγιστη αφύγρανση θαλάμου που να φτάνει τουλάχιστον τα 130 

λίτρα ανά δευτερόλεπτο  

  

16. Να δίνεται η δυνατότητα του ξεχωριστού προγραμματισμού των 

επιπέδων εψήσεως ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του 

φαγητού καθώς και τη συχνότητα ανοίγματος του φούρνου (με τη 

συμπλήρωση του χρόνου ανάλογα με τις συνθήκες) 

  

17. Για τη μετάβαση από ένα πρόγραμμα σε άλλο ο φούρνος να 

χρησιμοποιεί τη  λειτουργία COOL DOWN (ταχεία μείωση της 

θερμοκρασίας) 

  

18. Να διαθέτει θερμόμετρο ακίδα 6 σημείων για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας στον πυρήνα των τροφίμων. Χάρη στο εξελιγμένο 

λογισμικό του φούρνου η ακίδα δεν αναγνωρίζει μόνο τη 

θερμοκρασία του πυρήνα από τις διάφορες μετρούμενες 

θερμοκρασίες αλλά έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ότι έχει 

τοποθετηθεί λάθος σε περίπτωση που δεν περνάει από την καρδιά 

του ψητού 

  

19. Να δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 1200 θέσεων με 

12 «βήματα» η καθεμία 

  

20. Ο φούρνος να έχει τη δυνατότητα αυτόματης διάγνωσης σφαλμάτων, 

τα οποία να περιγράφονται αναλυτικά σε κείμενο επί της οθόνης 

  

21. Να φέρει καταιωνιστήρα με ελεγχόμενη ροή νερού. Ο 

καταιωνιστήρας να διαθέτει πλήκτρο πιέσεως το οποίο ανάλογα με 

την πίεση που δέχεται απελευθερώνει νερό διαφορετικής πίεσης, έτσι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την προσθήκη νερού στα φαγητά 

(χαμηλή πίεση) είτε για τον ψεκασμό/καθαρισμό του θαλάμου 

(υψηλή πίεση)  

  

22. Να φέρει προεπιλογή της ώρας έναρξης λειτουργίας με πραγματικό 

χρόνο 

  

23. Ο φούρνος εκτός από τον καταιωνιστήρα να διαθέτει πλήρως 

αυτοματοποιημένο πρόγραμμα καθαρισμού με διαφορετικά 

προγράμματα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης ο οποίος να 

εμφανίζεται στην οθόνη του. Ο καθαρισμός να γίνεται με την 

προσθήκη δισκίων εντός του θαλάμου. Επίσης, με την προσθήκη του 

δισκίου στεγνώματος να διενεργείται και καθαρισμός αλάτων στο 

μπόιλερ καθιστώντας οικονομική τη συντήρηση της συσκευής, ενώ 
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δεν θα απαιτείται σύνδεση συστήματος επεξεργασίας νερού (π.χ. 

αποσκληρυντής). Η συσκευή να απενεργοποιείται αυτόματα μετά το 

πέρας του προγράμματος του καθαρισμού. Η διαδικασία αυτή να 

είναι συμμορφωμένη κατά HACCP. 

 

24. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας και να διαθέτει 

πιστοποιήσεις CE, στεγανότητας IPX5 καθώς και ποιότητας κατά ISO 

9001 

  

25. Να φέρει καταγραφή δεδομένων κατά HACCP με θύρα USB   

26. Να φέρει πιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώσεων   

27. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος εμπορικός και τεχνικός 

συνεργάτης του κατασκευαστικού οίκου με έδρα την Θεσσαλονίκη 

  

28. Να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

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 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 55412] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54630] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΛΑΔΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ] 

- Τηλέφωνο: [2313-022634 εσ. 127] 

-Ηλ.ταχυδρομείο:promitheies.kkpkm@n3.Syzefxis.gov.gr     -                                                      
S_ladas@kkpkm.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης CPV: 39711361-7  

 [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 18η/2020 - προμήθεια  ενός ( 1)Επαγγελματικού Ηλεκτρικού      

Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο  Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [55412] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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 
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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 

κατάλογοv: 

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 άλλουςvi; 

[] 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 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

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. 

[   ] 
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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 …): 

[……] 
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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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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, αναφέρετεxviii: 

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) [   ] 
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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 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 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
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

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 
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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 συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

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 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

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

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

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

στην διακήρυξη.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

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

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxvii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 



36 

 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 1)ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 

HACCP ΜΕ ΘΥΡΑ USB O ΦΟΥΡΝΟΣ 2) NA EXEI 

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 3) ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΥΡΝΟΥ  IPX5 4) ISO 9001 5) NA EINAI 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ 

DIN 14301(AISI 304) 

 Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxxxviii, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxxxix 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xl 
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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
xli

, 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
xlii

. 

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

έγγραφα. 

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

   

                                                           
 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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. 
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 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 
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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 . 
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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
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 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. 

xxxiv
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxviii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xl
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xli
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlii
 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.  


