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ΑΠΟΦΑΘ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ) 
του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων εν 
γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Τράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Συναλλαγϊν επί Τίτλων με Λογιςτικι Μορφι 
(Άυλοι Τίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2) του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ 

3) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «υκμίςεισ για τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των ΟΤΑ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’ 102). 

4) του ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπωσ ιςχφει 
5) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «Σφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων 

με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – Σφςταςθ Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ 
Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51). 

6) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112). 

7) του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 
8) του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 10 του ν. 4038/2012 
(Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπωσ ιςχφει. 

10) τθσ παρ. Η : «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
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11) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
(Α’ 167). 

12) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Κα-ταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 
διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

13) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Α’143), όπωσ ιςχφει 

14) του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων 
και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29) 

15) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, (Αϋ 147). 

16) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ 
94). 

17) του άρκρου 70 του ν. 4445/2016 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ 
και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, ρυκμίςεισ 
για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και 
άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 236). 

18) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και 
τα κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει 

19) του π.δ. 113/2010 περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ  (A’   194), όπωσ 
ιςχφει 

20) του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ρροβολισ» (Α’169) 

21) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Υπουργείου Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Υπουργείου 
Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και Υπουργείου 
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία Υπουργείων 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ 
και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208). 

22) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», 
(Αϋ 210). 

23) του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», (Αϋ 64),  

24) τθσ αρικμ. Υ11/2015 Απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 
Υπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Ραππά» (Βϋ 2109), 

25) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ  του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ 
Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 103). 

26) τθσ υπ’ αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ 
τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)», (Βϋ 969),  

27) των υπ’ αρικμ. 6476/03-04-2017 και 10776/06-06-2017 αποφάςεων ςυγκρότθςθσ και 
τροποποίθςθσ τθσ ςφνκεςθσ, αντίςτοιχα, τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

28) το υπ’ αρικμ. ΔAE/361/19.6.2017 Εγκριτικό Σθμείωμα τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 25.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ  για τθ διεξαγωγι ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ 

αναδόχου για τθν «Ρρομικεια Ξζνων Εφθμερίδων και Ρεριοδικϊν για ζνα (1) ζτοσ προσ 
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τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων τθσ χϊρασ 

κακϊσ και των Διευκφνςεων και των φορζων που τροφοδοτοφνται από τθν Γενικι 

Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

29) τθν υπ’ αρικμ. 13554/10-07-2017 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία 
καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν του Τμιματοσ Οικονομικισ 
Διαχείρθςθσ τθσ Υπθρεςίασ με α/α  53848. 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

Εγκρίνουμε τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι), κατόπιν ανάρτθςθσ ςτθ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, ςτο «ΚΘΜΔΘΣ» και ςτον δικτυακό τόπο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ: http://www.media.gov.gr, ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ 

ενδιαφζροντοσ για τθν «Ρρομικεια Ξζνων Εφθμερίδων και Ρεριοδικϊν για ζνα (1) 
ζτοσ προσ τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων 
τθσ χϊρασ κακϊσ και των Διευκφνςεων και των φορζων που τροφοδοτοφνται από 
τθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ», ςφμφωνα με τθ ςυνθμμζνθ πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Θ ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω προμικειασ 
κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν δφναται να υπερβεί το ποςό των είκοςι 
πζντε χιλιάδων  ευρϊ (25.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ τθν 9θ Αυγοφςτου 2017, θμζρα 
Σετάρτθ  και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, Καλλικζα, παρουςία τθσ 
αρμόδιασ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 

                 ME ENTOΛΘ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

                                        Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ 

                                     

 

 

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

                                      

Εςωτερικι Διανομι 

- Γρ. Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ  

-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ 

από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για τθν «προμικεια 

Ξζνων Εφθμερίδων και Περιοδικϊν για ζνα (1) ζτοσ προσ τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ των 

πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων τθσ χϊρασ κακϊσ και των Διευκφνςεων και των 

φορζων που τροφοδοτοφνται από τθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του 

Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ». 

 

Ακινα,    25.7.2017 

 

Άρκρο 1 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ- 

Με τθν παροφςα, θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου 
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ προκθρφςςει ςυνοπτικό 
διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου για τθν «Ρρομικεια Ξζνων Εφθμερίδων και Ρεριοδικϊν για 
ζνα (1) ζτοσ, προσ τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων 
τθσ χϊρασ κακϊσ και των Διευκφνςεων και των φορζων που τροφοδοτοφνται από τθν 
Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ».  Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτο τθλζφωνο 210-9098008 (κ. Ευ. Νιχωρίτθσ) μζχρι και  τθν 8θ 
Αυγοφςτου 2017 και ϊρα 14:00 μ.μ. Σχετικά με τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτα τθλζφωνα 210 9098468, fax 210 9098453 μζχρι 
και τθν 8θ Αυγοφςτου 2017 και ϊρα 15:00 μ.μ. (Τμιμα Ρρομθκειϊν).   

 

Άρκρο 2 ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ- 

Κεντρικό Ρρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ (Φραγκοφδθ 
11 και Αλ. Ράντου, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax 210 
9098433). 

 

        Άρκρο 3 ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Συνοπτικόσ  διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
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2. Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα. 

3. Θ παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.media.gov.gr 
κακϊσ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμερϊν 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 4 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- 

1. Οι υποψιφιοι μποροφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, προκειμζνου να 
ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ Ρροςφορά. 

2. Οι Ρροςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά/ςτοιχεία 
που ηθτοφνται ςτθν παροφςα, πρζπει να κατατίκενται ςτθν διεφκυνςθ που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

3. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να κατακζςουν τισ Ρροςφορζσ τουσ ςτο διαγωνιςμό 
από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και του ΚΘΜΔΘΣ και μζχρι τθν     8θ 
Αυγοφςτου 2017, ϊρα 14:00, θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
Προςφορϊν. 

4. Θ αποςφράγιςθ των φακζλων Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ κα πραγματοποιθκεί 
ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Υπ. Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 
τθν  9θ Αυγοφςτου2017   και ϊρα 10:00 π.μ. 

5. Στθν αποςφράγιςθ κάκε υποψιφιοσ μπορεί να παραςτεί δια του νομίμου 
εκπροςϊπου του ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο. 

 

Άρκρο 5 ΓΛΩΑ- 

6. Οι Ρροςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν, κακϊσ και 
κάκε παροχι πλθροφορίασ, αλλθλογραφία, γνωςτοποίθςθ, αίτθςθσ, κλπ, από 
και προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι διατυπϊνονται εγγράφωσ, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. 

7. Τεχνικοί όροι, που δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, είναι δυνατό να 
αναγράφονται ςτθν Αγγλικι. 

8. Ριςτοποιθτικά ι λοιπά ςυνοδευτικά ςτοιχεία, που ζχουν ςυνταχκεί ςε γλϊςςα 
εκτόσ τθσ Ελλθνικισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επικυρωμζνθ 
μετάφραςθ, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

9. Τυχόν εγχειρίδια ι άλλο ζντυπο υλικό που ςυνοδεφει τον φάκελο Ρροςφοράσ, 
εφόςον είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, δεν χρειάηεται να μεταφραςτεί. 

 

Άρκρο 6 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ- 

1. Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελεί θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν 

προμικεια Ξζνων Εφθμερίδων και Ρεριοδικϊν για ζνα (1) ζτοσ, προσ τθν 
κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων τθσ χϊρασ 
κακϊσ και των Διευκφνςεων και των φορζων που τροφοδοτοφνται από τθν Γενικι 
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Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ»  

2. Θ εξειδίκευςθ τθσ εν λόγω προμικειασ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ αναφζρονται ςτο ςχετικό Παράρτθμα τθσ 
παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

       Άρκρο 7 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ- 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οποιεςδιποτε 

αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει τθν δυνατότθτα να προμθκεφςει όλουσ 

τουσ τίτλουσ των εντφπων που αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο παράρτθμα. Ωσ προσ 

τισ ποςότθτεσ δεν είναι απόλυτα ςτακερόσ ο αρικμόσ εφθμερίδων - περιοδικϊν 

που απαιτοφνται από τουσ αποδζκτεσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τισ ξζνεσ εφθμερίδεσ και τα περιοδικά ςτθν 

κλαςικι μορφι ζκδοςισ τουσ, δθλαδι, θ εκτφπωςθ να ζχει γίνει ςε 

δθμοςιογραφικό χαρτί. Πλο το «ςϊμα» των εφθμερίδων ι των περιοδικϊν, να είναι 

ακριβϊσ όπωσ αυτά που αναρτϊνται ςτα περίπτερα ι άλλα ςθμεία διάκεςθσ. Κάκε 

άλλθ μορφι ζκδοςθσ (π.χ. φωτοτυπία των θλεκτρονικά εκδιδομζνων εντφπων ι 

εκτφπωςθ θλεκτρονικισ μορφισ εντφπων) απορρίπτεται. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα ζντυπα (εφθμερίδεσ και περιοδικά) 

πακεταριςμζνα με ταινία ςυςκευαςίασ. Το κάκε δζμα κα αναγράφει το όνομα και 

τθ διεφκυνςθ του αποδζκτθ. Τροποποιιςεισ ωσ προσ τον αρικμό και το 

περιεχόμενο των δεμάτων (εφθμερίδεσ και περιοδικά) και τα ονόματα των 

αποδεκτϊν κα γνωςτοποιοφνται ςτον Ανάδοχο όςο το δυνατόν ςυντομότερα. 

6. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που 

λαμβάνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εμπιςτευτικι και να μθν τθ χρθςιμοποιεί ι 

αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα (πλθν των υπαλλιλων του και αυτό μόνο ςτο 

βακμό που είναι αναγκαίο για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ), 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ 

ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν 

εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και άλλον αρμόδιο κρατικό φορζα, με τον τρόπο που κα του 

υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ ι Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

9. O Ανάδοχοσ φζρει εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ για το ςφνολο των προσ προμικεια 

ξζνων εφθμερίδων και περιοδικϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

10. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν 

υπεργολάβων ι ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκοφν από 

αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει. 
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11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ ι 

οι τυχόν εγκεκριμζνοι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

αςφαλιςτικι νομοκεςία, αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 

καταβάλλει ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. 

12. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ 

διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ 

που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 

4412/2016. 

13. Ρεραιτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι δυνατό να κακοριςκοφν ςτθ Σφμβαςι 

του με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

        Άρκρο 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω προμικειασ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια του ζτουσ δεν κα ξεπεράςει το ποςό των είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(25.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.  Πλεσ οι 
πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ. 

Στο ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ζξοδα 
και δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ- 

Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, και ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να 
είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν Συμφωνία Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ν. 2513/1997, Α’ 139) 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ 
ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία Ν.Ρ.Δ.Δ. ι 
Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ. 

- Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 
παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ 
εκτόσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ανά περίπτωςθ. 

 

Άρκρο 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ- 

1. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ 
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι του ςτο 
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διαγωνιςμό και ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοφ, ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι 
εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ. 

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και 
δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ 
ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι 
αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 

3. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ 
με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων, που αναφζρονται ςτθν παροφςα, 
φακζλων, Ρροςφοράσ, κλπ. 

4. Πλοι οι όροι του διαγωνιςμοφ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ τθσ 
Ρροςφοράσ, τυχόν δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψθφίουσ ι διατφπωςθ 
επιφυλάξεων ι αιρζςεων ι όρων κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ οδθγεί ςε 
αποκλειςμό τουσ από το διαγωνιςμό. 

5. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο Ρροςφορά και για το ςφνολο των 
αιτουμζνων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επί ποινι απαραδζκτου τθσ Ρροςφοράσ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για μζροσ των αιτουμζνων 
υπθρεςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ, δεν γίνονται δεκτζσ και κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

6. Πλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
κεωροφνται δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ. 

7. Τα δθμόςια ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, 
ενϊ τα ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν προθγουμζνωσ μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) και κεωρθκεί από δικθγόρο ι αρμόδια 
δθμόςια αρχι (άρκρα 1 και 2 του ν. 4250/2014). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν 
χρειάηονται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και φζρουν θμερομθνία 
ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του 
διαγωνιςμοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.  

8. Οι Ρροςφορζσ (Τεχνικζσ και Οικονομικζσ) ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ 
για τρεισ (3) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ κατάκεςισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 
χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ των Ρροςφορϊν μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με το ανωτζρω προβλεπόμενο. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ 
ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ. 

10. Σε περίπτωςθ υποβολισ με τθν Ρροςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υποψθφίουσ κα 
ζκιγε ζννομα ςυμφζροντά τουσ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςθμειϊνει ςε αυτά 
τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να τισ αναφζρει 
ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου, που 
καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του υποψθφίου. 
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11. Τπεργολαβίεσ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, προτίκεται να χρθςιμοποιιςει  
υπεργολάβουσ, πρζπει να αναφζρει ςτθν Ρροςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των 
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και 
παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ 
όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που 
ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για 
το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι 
κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου και το αντικείμενο που κα 
εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο 
πρόςωπό του των κριτθρίων που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ 
κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ 
υπεργολάβου και κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, όταν, κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται 
ςτισ απαιτιςεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν 
εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν 
αντικατάςταςθ Υπεργολάβου για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον 
Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, αν περιζλκει ςε γνϊςθ 
των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ. 

Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ γνθςίου τθσ 
υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχονται ανεπιφυλάκτωσ και ότι κα εκτελζςουν το 
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα τουσ ανακζςει ο υποψιφιοσ εφόςον ανακθρυχκεί 
ανάδοχοσ. Επιπλζον κα πρζπει να προςκομιςτεί το ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ που 
να περιγράφει τουσ ακριβείσ όρουσ τθσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) 
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του 
ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ. Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που 
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απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ 
με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ 
ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, φζρει 
αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να αναλάβει τμιμα τθσ Σφμβαςθσ 
υπεργολαβικά, δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχει, είτε ωσ υπεργολάβοσ είτε ωσ 
Υποψιφιοσ, ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ προςφορζσ, με ποινι αποκλειςμοφ του 
ςυνόλου των προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.  

 

 

Άρκρο 11 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ- 

Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, με ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω 
αναφερόμενα δικαιολογθτικά: 

1. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ1) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, όπωσ αυτό περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ τθσ παροφςασ. Οι 

οικονομικοί φορείσ  ςυμπλθρϊνουν το ΤΕΥΔ το υπογράφουν και το υποβάλουν 

εντόσ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ».2 

Συγκεκριμζνα οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν τα εξισ πεδία του ΤΕΥΔ:  

Από το Μζροσ II: 

Το πεδίο Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Το πεδίο Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ 

φορζα 

Το πεδίο Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων Φορζων και  

Το πεδίο Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 

Από το Μζροσ III: 

                                                 
1
 Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr 
2
 Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ( Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ προσ οικονομικοφσ 

φορείσ 
1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια 
επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι 
ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). 
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα 
ΤΕΥΔ. 
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων άλλων οικονομικϊν φορζων, οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) 
διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 
και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι 
ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ Ανακζτουςα 
Αρχισ, ομοίωσ για κακζνα από αυτοφσ. 
4) Πταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο 
οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V. 
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Το πεδίο Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Το πεδίο Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και 

Το πεδίο Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Από το Μζροσ IV: 

Το πεδίο α και Α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ και Καταλλθλότθτα 

Από το πεδίο Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: τθν παρ. 1β.  

 

Επιπλζον του ανωτζρω καταλόγου, κάκε υποψιφιοσ ι μζλοσ του κα πρζπει να 

προςκομίςει αντίγραφα των ςυμβάςεων ι ςυςτατικζσ επιςτολζσ πελατϊν, 

πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία 

προκφπτουν τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία (πελάτθσ, αντικείμενο ςφμβαςθσ, 

αξία και διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ) και επίςθσ ι τουλάχιςτον διετι εμπειρία επί του 

αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

Το Μζροσ VI: Τελικζσ Δθλϊςεισ 

 

Σο ΣΕΤΔ υπογράφεται: 

 αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και   

       προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ, 

 ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 

2. εγγφθςθ ςυμμετοχισ ποςοφ φψουσ ίςο με το 2% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ 

δαπάνθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ιτοι ποςό φψουσ 500,00€. Θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

     Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

3. Αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι οι υποψιφιοι για τουσ λόγουσ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρκρο 12 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ-  

1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν Τεχνικι 
Ρροςφορά του.  

2. Ο Υποψιφιοσ ανάδοχοσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του ςτο 
διαγωνιςμό και εντόσ του υποφακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» υποχρεοφται να 
προςκομίςει και Δείγμα για κάκε ζντυπο που αναγράφεται ςτο ςυνθμμζνο 
παράρτθμα ςτθν κλαςικι μορφι ζκδοςισ του.  
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3. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΡΟΥ ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ 
ΡΟΚΘΥΞΘ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Θ ΟΡΟΙΑΔΘΡΟΤΕ ΜΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΟΣ 
ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΑΓΕΤΑΙ ΑΡΟΙΨΘ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

4. Σε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από  Ζνωςθ Εταιρειϊν, ςτθν Ρροςφορά πρζπει 
να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το τμιμα του αντικειμζνου του 
Ζργου που κα αναλάβει κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ, το ποςοςτό επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε μζλοσ (ποςοςτό, όχι απόλυτθ τιμι), να 
παρουςιάηεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν μεταξφ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ 
του Ζργου. 

5. Υποβάλλοντασ τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δφναται να 
ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν 
Ρροςφορά του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα 
Ρροκιρυξθ. 

6. Στθν τεχνικι προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δε κα γίνεται αναφορά ςε οικονομικά 
μεγζκθ-ςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι προςφορά. 

7. Θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και να μθν φζρει 
διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ). 

8. Θ Τεχνικι Ρροςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και υπογράφεται από τον 
υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του.  

 

Άρκρο 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ-  

1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν 
Οικονομικι Ρροςφορά του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2. Πλεσ οι τιμζσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να είναι ςε ευρϊ. Οι τιμζσ που κα 
υποβλθκοφν πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε ζκπτωςθ ι μείωςθ. Θ 
τελικι τιμι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
παροφςασ, κα πρζπει να διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
και με Φ.Ρ.Α.). 

3. Στθν οικονομικι προςφορά δφναται να δοκεί γενικι ζκπτωςθ επί του κατ' αποκοπι 
τιμιματοσ.  

4. Θ τελικι τιμι (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) που κα κατακζςει κάκε υποψιφιοσ, κα λθφκεί υπόψθ 
για τθν ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. 

5. Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν αναλυτικό πίνακα με τισ Τιμζσ Μονάδασ όλων των 

προσ προμικεια ξζνων εφθμερίδων και περιοδικϊν που αναφζρονται ςτο 

ςυνθμμζνο παράρτθμα και για τα οποία αναγράφονται ποςότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι 

οι τιμζσ μονάδασ δεν κα αξιολογθκοφν, αλλά κα είναι δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο. 

6. Ραρακάτω παρακζτουμε ζνα υπόδειγμα αναλυτικοφ πίνακα με τισ τιμζσ μονάδασ 

των προσ προμικεια εφθμερίδων και περιοδικϊν: 
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α/
α 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΤΥΡΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ 

ΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Η) 

    ΤΙΜΘ 
ΕΞΩΦΥΛ. 
ΕΝΤΥΡΟΥ 

ΕΤΘΣΙΑ 
ΤΕΧΟΥΣΑ 
ΤΙΜΘ 
ΕΝΤΥΡΟΥ 
(Δ)=(Α)Χ(Β
) 
Χ (Γ) 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ 
ΕΝΤΥΡΟΥ 

ΕΤΘΣΙΑ 
ΡΟΣΦΕ
Ο 
ΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ 
ΕΝΤΥΡΟΥ 
(Η)=(Α)Χ(Β) 
Χ(Ε) 

 ΣΥΝΟΛΟ                                   ΣΥΝΟΛΟ 

 
7. Οι προςφερόμενεσ Τιμζσ ανά Μονάδα για τα προσ προμικεια ζντυπα πρζπει να είναι 

μικρότερεσ ι ίςεσ από τθν τρζχουςα τιμι εξωφφλλου. 

8. Το ςφνολο των Ετιςιων Ρροςφερόμενων Τιμϊν αποτελεί και τθν Συνολικι Αμοιβι του 

Αναδόχου. Σε ιδιαίτερθ γραμμι οι υποψιφιοι κα κακορίηουν το ποςό με το οποίο κα 

επιβαρφνουν ακροιςτικά τθν ςυνολικι αμοιβι. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται 

εςφαλμζνοσ ο ΦΡΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Το 

άκροιςμα τθσ Συνολικισ Αμοιβισ και του ποςοφ, που προκφπτει από τα ανωτζρω, κα 

παρατίκεται ςε ιδιαίτερθ γραμμι και κα αποτελεί τθν Τελικι Αμοιβι του Αναδόχου. 

9. Από τθν διαφορά μεταξφ του ςυνόλου των ετιςιων τρεχουςϊν τιμϊν εντφπων (τιμι 

εξωφφλλου) και του ςυνόλου των ετιςιων προςφερόμενων τιμϊν εντφπων προκφπτει 

ζνασ μζςοσ όροσ ζκπτωςθσ. 

10. Για ζντυπα, των οποίων οι τίτλοι δεν περιλαμβάνονται ςτο ςυνθμμζνο παράρτθμα τθσ 

παροφςασ και ενδζχεται να ηθτθκεί θ προμικειά τουσ εκ των υςτζρων, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να τα προμθκεφςει ςε περίπτωςθ που του ηθτθκοφν. 

11. Στουσ τίτλουσ των εντφπων αυτϊν όπου δεν ζχει προςκομιςκεί οικονομικι προςφορά, 

θ αμοιβι του Αναδόχου κα κακοριςκεί ωσ εξισ: 

Θ αμοιβι του Ανάδοχου για τθν τιμι μονάδασ των παραπάνω τίτλων δεν κα 

υπερβαίνει τθν αναγραφόμενθ τιμι κάκε εντφπου (τιμι εξωφφλλου), ενϊ κα γίνεται 

ζκπτωςθ ςε αυτά ςε ποςοςτό που κυμαίνεται ςτον μζςο όρο που προκφπτει από τθν 

ζκπτωςθ πάνω ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ των εντφπων για τα οποία ζχει προςκομίςει 

οικονομικι προςφορά. 

12. Θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και ςυντεταγμζνθ. 
Σθμειϊνεται ότι θ Οικονομικι Ρροςφορά δεν πρζπει να φζρει διορκϊςεισ (ςβθςίματα, 
διαγραφζσ, κλπ). Οικονομικι Ρροςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

13. Θ Οικονομικι Προςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και υπογράφεται από 
τον υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του και, ςε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ 
από ζνωςθ, από όλα τα μζλθ τθσ ι από τον κοινό εκπρόςωπο τουσ.  

14. Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι επιφυλάξεων 
επ’ αυτισ, κα κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του διαγωνιςμοφ και κα 
οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου, που τισ 
διατυπϊνει. 
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15. Σε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ από τον υποψιφιο πεδίου τιμϊν τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του, κεωρείται ότι θ προμικεια ι θ υπθρεςία του εν λόγω πεδίου 
παρζχεται δωρεάν. 

16. Οι τελικζσ τιμζσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που κα δοκοφν από τουσ 
διαγωνιηόμενουσ, αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςι τουσ για τθν υλοποίθςθ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ και δεν κα υπερβαίνουν το όριο του προχπολογιςμοφ που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ. 

17. Τεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι 
ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για τισ αμοιβζσ του 
προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του Αναδόχου, που κα απαςχολθκοφν, και κάκε 
μορφισ ζξοδα, που κα απαιτθκοφν, για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, 
κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ 
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, 
ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε 
ανακεϊρθςθ, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

18. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

Άρκρο 14 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Υπ. Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Θ κατάκεςθ των Ρροςφορϊν γίνεται από τουσ υποψθφίουσ αυτοπροςϊπωσ ι με 
ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ, θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθν εμπρόκεςμθ 
παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθν ςυνοδεφουν. 

3. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο δεν 
γίνεται δεκτό για οποιοδιποτε λόγο, ακόμθ και εάν υπάρχει αίτθςθ ζκδοςισ του ι 
Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν προςκόμιςι του. Θ Τριμελισ Επιτροπι δφναται, ωςτόςο, 
να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να ςυμπλθρϊςουν και/ι να διευκρινίςουν τα νομίμωσ 
υποβλθκζντα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα. 

4. Μθ κανονικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται 
ςυγκεκριμζνα: 

 Πςεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ παροφςασ 

 Πςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται δε χωρίσ να ανοιχκοφν, 
ακόμθ και εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, εκτόσ εάν θ 
κατάκεςθ των Ρροςφορϊν, που ζχει ιδθ αρχίςει κατά τθν κακοριςμζνθ θμζρα 
και ϊρα, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι μζχρι και τθν υποβολι όλων των 
Ρροςφορϊν. Για το εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ λαμβάνεται 
υπόψθ θ θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ 
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Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ και όχι θ 
θμερομθνία αποςτολισ τθσ Ρροςφοράσ μζςω ταχυδρομείου ι courier. 

 Πταν υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ ςυμπαιγνίασ ι 
διαφκοράσ 

Απαράδεκτεσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται 
ςυγκεκριμζνα: 

 Πςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα 
απαιτοφμενα προςόντα 

 Πςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
ενδιαφζροντοσ 

 Πςεσ ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

5. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο κλειςτό και ςφραγιςμζνο με τθν 
ςφραγίδα του υποψθφίου. Στον κυρίωσ φάκελο κα αναγράφονται τα ακόλουκα: 

 Ρροςφορά για τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου για τθν 

«προμικεια Ξζνων Εφθμερίδων και Ρεριοδικϊν για ζνα (1) ζτοσ» προσ 
τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ κακϊσ και τθν κακθμερινι 
ενθμζρωςθ των πολιτικϊν και πολιτειακϊν παραγόντων τθσ χϊρασ, των 
Διευκφνςεων και των φορζων που τροφοδοτοφνται από τθν Υπθρεςίασ» 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, με καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ  τθν 8θ Αυγοφςτου 2017. 

 «Διαγωνιηόμενοσ» (Ρλιρθσ επωνυμία υποψθφίου, διεφκυνςθ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail). 

 «Αποδζκτθσ»: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ. 
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 

 Τθ ςθμείωςθ: «Να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Τριμελι Επιτροπι 
Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ». 

6. Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ με 
τθν ςφραγίδα του υποψθφίου υποφακζλουσ. Στον πρϊτο υποφάκελο, που κα 
αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ», κα περιζχονται:  

α) ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ και 
ςφραγιςμζνο το ΤΕΥΔ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ 

β) θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ 
παροφςασ 

γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυμμετζχουν με 
αντιπρόςωπό τουσ. 

Οι ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά για κάκε Ανακζτουςα Αρχι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

ΑΔΑ: 6ΓΕΨ465ΧΘ0-1ΟΛ





Στον δεφτερο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ. 

Στον τρίτο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. 

Θ κοινι προςφορά των ενϊςεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ 
φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 
και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 
αυτισ. 

7. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται κατά τα ωσ άνω ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα (1) απλό 
αντίγραφο. Διευκρινίηεται ότι τα αντίγραφα φζρουν τθν ζνδειξθ «Αντίγραφο». 

8. Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, που υποβάλλουν Ρροςφορά, πρζπει να 
αναγράφονται και θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail όλων των μελϊν. 

9. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων (κυρίωσ φακζλου και υποφακζλων) 
που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν, χωρίσ να 
αφιςουν ίχνθ. 

 

Άρκρο 15 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- 

1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, των Τεχνικϊν και 
Οικονομικϊν Ρροςφορϊν γίνεται από τθν Τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Ρρόχειρων 
Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ. 
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μόνθ αρμόδια για το 
άνοιγμα των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων των υποψθφίων, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Ο 
χρόνοσ των ςυνεδριάςεων, θ ϊρα ζναρξθσ, κακϊσ και θ ενδεχόμενθ διακοπι και 
επανζναρξθ αυτϊν ορίηονται κάκε φορά από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 

2. Θ αποςφράγιςθ των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων γίνεται δθμόςια, 
παρουςία των υποψθφίων αναδόχων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθν 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 

3. Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

- Μονογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ 

φάκελοσ. 

- Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

και οι τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

- Ο φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα αποςφραγιςτεί μετά τθν αποδοχι τθσ 

Σεχνικισ Προςφοράσ. Ο φάκελοσ κα μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ κατά φφλλο.  

- Οι φάκελοι Οικονομικισ Προςφοράσ, για όςεσ Σεχνικζσ Προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ Τποψθφίουσ. 

- Θ κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των 

προςφορϊν.  
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Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 14, κα ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ 
αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτα άρκρα 88 και 89 του Ν. 4412/2006. 

4. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το 
περιεχόμενο των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ), φςτερα από 
ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Θ εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα 
γίνει, χωρίσ απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να 
επιτρζπεται θ φωτοαντιγράφθςθ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθ, 
αναπαραγωγι ι αναμετάδοςθ. 

5. Σε κάκε πραγματοποιθκείςα ςυνεδρίαςθ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά, 
τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ ζγκριςθ.  

6. Σε περίπτωςθ που θ διενζργεια του εν λόγω ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ολοκλθρωκεί 
εντόσ μίασ ςυνεδρίαςθσ, ιτοι ζλεγχοσ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
ζλεγχοσ τεχνικισ προςφοράσ και αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ οικονομικισ προςφοράσ 
εκάςτου υποψθφίου αναδόχου, τότε θ Επιτροπι κα υποβάλει ζνα πρακτικό προσ 
ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Το πρακτικό αυτό κα περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα των οικονομικϊν προςφορϊν 
των υποψθφίων και κα προτείνει τθν ανακιρυξθ ωσ Αναδόχου, του υποψθφίου 
εκείνου, ο οποίοσ προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο υλοποίθςθσ του 
ζργου του εν κζματι διαγωνιςμοφ. 

     Το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αποφαίνεται ςχετικά και εκδίδει 
απόφαςθ τθν οποία γνωςτοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

7. H θμερομθνία τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ των γνωςτοποιοφμενων εγγράφων, με fax 
ι με mail ςτα αντίςτοιχα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
του υποψιφιου Αναδόχου, κεωρείται ωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ του 
ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. 

8. Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι 
να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει μζςα ςε επτά 
(7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ, 
χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο 
πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, 
ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, 
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), 
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
αλλά μόνο τθν διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να 
διευκρινίςουν, μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε 
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
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προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ 
ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα 
που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευτοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν 
πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν 
πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ςυγκεκριμζνθ 
προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

   

  Άρκρο 16 ΕΝΣΑΕΙ- 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο Ανακζτουςα Αρχι. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 
Ενςτάςεων), θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι πεντακόςια ενενιντα εννζα ευρϊ 
(599,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται 
με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 
διοικθτικό όργανο.  

3. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου 
εκπροςϊπου του ενιςταμζνου ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

      Άρκρο 17 ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ- 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ι θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, εντόσ τθσ ωσ άνω ίδιασ προκεςμίασ και 
προκειμζνου να υπογραφεί θ ςχετικι Σφμβαςθ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

α) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι ΓΕΜΘ με το οποίο κα πιςτοποιείται 
θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα ζχει ιςχφ τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου  (πριν τθν 
θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι), από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ ςε κάποιο από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.   

Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Το απόςπαςμα ποινικοφ µθτρϊου ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων αφορά: α) 
τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., β) τουσ διαχειριςτζσ 
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Ε.Ρ.Ε., γ) τον Ρρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου Α.Ε., δ) τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ κάκε άλλου νομικοφ 
προςϊπου. 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ, (εντόσ του τελευταίου εξαμινου από  
τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, κακϊσ και ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

δ) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο 
να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

3. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνείται να υπογράψει τθ Σφμβαςθ ι δεν 
προςζρχεται να τθν υπογράψει εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προκεςμίασ ι δεν υποβάλλει, πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τότε το Αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με 
απόφαςι του και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κα τον κθρφξει 
υποχρεωτικά ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ αναλόγωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 103 
του ν. 4412/2016.  

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο 
θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ 
προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ Σφμβαςθ. 

 

Άρκρο 18 ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ- 

1. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει Εγγυθτικι 
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α..   

2. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. ι ςε 
κράτοσ-μζροσ τθσ ΣΔΣ (Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων) και ζχει το δικαίωμα 
ζκδοςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Μπορεί, 
επίςθσ, να εκδοκεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα 
που λιγουν κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφουν μετά τθν λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ Ανάδοχο. Θ ωσ άνω Εγγυθτικι Επιςτολι ςυντάςςεται ςτα 
Ελλθνικά ι ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν Ελλθνικι. 

3. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα 
Αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθν διεφκυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 
διηιςεωσ και ββ) ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κ) 
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τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ι) τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ    

4. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ του 
Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά τουσ 
ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με τθν 
παροφςα.  

5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του Αναδόχου επιςτρζφεται ςε αυτόν μετά 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου.   

6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα κα ορίηει. 

7. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 
και τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 19 ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΘ-ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει κακθμερινά τισ ξζνεσ εφθμερίδεσ και περιοδικά ςτο 
ςφνολο των προγραμματιςμζνων αντιτφπων ζωσ τισ 10.00 π.μ., το αργότερο για τισ πρωινζσ 
εκδόςεισ αυκθμερόν από τθν αναγραφόμενθ ςε κάκε ζντυπο, θμερομθνία ζκδοςθσ, α) ςτθν 
οδό Ηαλοκϊςτα 10, β) ςτο Μζγαρο Μαξίμου, γ) ςτθν Λεωφ. Βας. Σοφίασ 5 και δ) ςτθν 
Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ. Θ ανωτζρω προκεςμία παράδοςθσ ιςχφει ςτισ περιπτϊςεισ που 
δεν προκφπτουν ζκτακτα και μθ προβλζψιμα ςυμβάντα και λόγοι ανωτζρασ βίασ, όπωσ 
απεργία υπαλλιλων αεροδρομίων, ακφρωςθ δρομολογίων για οποιοδιποτε λόγο, 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ, βάςει των οποίων δεν είναι δυνατι θ άφιξθ των 
προγραμματιςμζνων εντφπων.  
Σε κάκε περίπτωςθ, το ωσ άνω πρόγραμμα παράδοςθσ των ξζνων εφθμερίδων και 
περιοδικϊν δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Αναδόχου από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί προσ τισ απαιτιςεισ 
αυτζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να καλφπτει τυχόν ζκτακτεσ απαιτιςεισ π.χ. 
ζκτακτεσ ςφνοδοι ι επιςκζψεισ θγετϊν ςτθν χϊρα μασ, ζκτακτεσ εκδθλϊςεισ κλπ ςτον 
ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ακόμα και αυκθμερόν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αφιχκεί από 
το εξωτερικό τα εν λόγω ζντυπα ι/και πρόςκετεσ ποςότθτεσ αυτϊν. 
Ωσ προσ τισ ποςότθτεσ δεν είναι απόλυτα ςτακερόσ ο αρικμόσ εφθμερίδων και περιοδικϊν 
που απαιτοφνται από τουσ αποδζκτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 
δικαίωμα αφξθςθσ ι μείωςθσ του αρικμοφ των τίτλων και των αντιτφπων του ςυνθμμζνου 
παραρτιματοσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ αμοιβι του Αναδόχου κα κακορίηεται με βάςθ τισ 
προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδοσ που περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά για 
κάκε ζντυπο επί τον αρικμό των εντφπων που προμθκεφεται θ Ανακζτουςα Αρχι και δεν 
κα μπορεί να υπερβεί ςυνολικά το ποςό τθσ τελικισ προςφερόμενθσ τιμισ μαηί με τον 
αναλογοφντα ΦΡΑ για όλα τα ζντυπα και τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα 
του προσ προμικεια ξζνου τφπου για ζνα (1) ζτοσ, βάςει τθσ κατατεκείςασ οικονομικισ του 
προςφοράσ ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν προμικεια 
εντφπων που τυχόν κυκλοφοριςουν μετά τθν διενζργεια του Διαγωνιςμοφ ι που ιδθ 
κυκλοφοροφν αλλά δεν ζχουν ηθτθκεί μζχρι τθν διενζργεια του Διαγωνιςμοφ από τουσ 
αποδζκτεσ και δεν περιλαμβάνονται ζτςι ςτο ςχετικό παράρτθμα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να τα προμθκεφςει, ςτισ ποςότθτεσ που κα 
ηθτθκοφν. 
Στα εν λόγω ζντυπα θ αμοιβι του Αναδόχου κα κακορίηεται ωσ εξισ: 
- θ προςφερόμενθ τιμι μονάδασ των καινοφργιων εντφπων δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ 
να υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τρζχουςα τιμι μονάδασ τουσ/αγοράσ τουσ, θ οποία 
αναγράφεται ςτο εξϊφυλλό τουσ (τιμι εξωφφλλου) και  
- κα εξετάηεται με τον Ανάδοχο θ δυνατότθτα παροχισ εκ μζρουσ του ζκπτωςθσ κατά τθν 
προμικεια των εν λόγω εντφπων που κα κυμαίνεται μεταξφ του μζςου όρου τθσ ςυνολικισ 
ζκπτωςθσ που ζγινε πάνω ςτθν αναγραφόμενθ τρζχουςα τιμι μονάδασ των ιδθ υπό 
προμικεια εντφπων, με βάςθ τθν οικονομικι προςφορά που υπζβαλε, ςτο πλαίςιο του 
Διαγωνιςμοφ και τθσ τρζχουςασ τιμισ μονάδασ των εν λόγω εντφπων. 
Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ. Θ επιτροπι παραλαβισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι τιμολόγιο κεωριςει απαραίτθτο. 
Θ παράδοςθ κα πραγματοποιείται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται τμθματικά και ςυγκεκριμζνα ανά μινα, δθλαδι το 
μθνιαίο ποςό κα προκφπτει από τον αρικμό των ξζνων εφθμερίδων και περιοδικϊν που 
ζχει προμθκεφςει τθν Ανακζτουςα Αρχι επί τθν προςφερόμενθ, από τθν οικονομικι του 
προςφορά, τιμι ανά ζντυπο και μετά τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και 
τθρουμζνων των προβλεπομζνων προκεςμιϊν, τθν προςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων 
κεωρθμζνων δικαιολογθτικϊν και των νομίμων παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν 
ζκδοςθ Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από το αρμόδιο 
Υπθρεςιακό Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, βεβαιϊνοντασ ότι οι όροι τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ εκτελοφνται κανονικά, με τθν ζκδοςθ τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ 
πλθρωμισ ςτο όνομα του Αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Ρροχπολογιςμοφ τθσ 
Υπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ αρχιν τθν, με αρικμό πρωτοκόλλου 13554/10-07-2017 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του φορζα 51/110 ςτον ΚΑΕ 1121, θ οποία 
καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Τμιματοσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ με τον α/α 53848.  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εκτόσ από τα νόμιμα παραςτατικά που απαιτοφνται για τθν 
πλθρωμι του (τιμολόγια, δελτία αποςτολισ κλπ), να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα κάκε μινα, αναλυτικι κατάςταςθ με τουσ τίτλουσ, τουσ 
αρικμοφσ των φφλλων ι των τευχϊν των εντφπων και τον αρικμό των αντιτφπων κάκε 
εντφπου, που προμικευςε τον αμζςωσ προθγοφμενο μινα. Το ςφνολο των τμθματικϊν 
πλθρωμϊν του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ κακϊσ και 
τθν οικονομικι προςφορά του που κα υποβλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ. 
Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία 
κατά νόμο βαρφνει αυτόν. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. 
Επιπλζον, κατά τθν εκάςτοτε μθνιαία πλθρωμι του Αναδόχου, κα επιβάλεται κράτθςθ 
0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται 
επί του κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου και θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ. Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
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Συμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου 
γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. 

Τζλοσ, επί τθσ αξίασ τθσ εκάςτοτε μθνιαίασ πλθρωμισ του Αναδόχου προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ  κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ επιβάλλεται κράτθςθ 
0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ (άρκρ. 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφει).  

Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν 
πλθρωμι του Αναδόχου ςτο όνομα τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και για 
λογαριαςμό τθσ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου 
γίνεται από τθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτθν υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 969/22.03.2017) 

Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί και με οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά 
τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων 
κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ 
τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και τθσ 
Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ 
διατάξεισ. 

Το ςυνολικό ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν ςχετικι 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κακϊσ και τθν οικονομικι 
προςφορά του που κα υποβλθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο 20 ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα 
καταβάλουν κάκε προςπάκεια για τθν εξϊδικθ επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

 Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα, 
αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

Άρκρο 21 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ- 

Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφει και ςυμπλθρωματικά με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει και τουσ όρουσ 
τθσ παροφςθσ. 

 

Άρκρο 22 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για το 
Ελλθνικό Δθμόςιο, ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ματαιωκεί ι να επαναλθφκεί με ζγγραφεσ 
προςφορζσ μετά από νεότερθ πρόςκλθςθ, αφοφ ειδοποιθκοφν ιδιαίτερα αυτοί που 
ςυμμετείχαν ςτον προθγοφμενο διαγωνιςμό. 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20969%CE%92-22-03-2017.pdf
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Επίςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τον παρόντα διαγωνιςμό 
οποτεδιποτε κρίνει και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, αηθμίωσ για αυτιν.   
                                                     ΜΕ ΕΝΣΟΛΘ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ 

 

 

                              Ελευκζριοσ Κρζτςοσ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ  
ΞΕΝΕ ΕΦΘΜΕΡΙΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 
ΕΦΘΜΕΡΙΔΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ΦΤΛΛΑ ΕΣΘΙΩ:  4.584 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ Αρ. Φφλλων  
ετθςίωσ 

1. SPIEGEL (εβδομαδιαίο) 96 

2. ECONOMIST (εβδομαδιαίο) 144 

3. FOCUS (εβδομαδιαίο) 48 
4. SPIEGEL  JAH/CHR (ετιςιο)                        4 

 ECONOMIST W.IN.16                        3 

                 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΣΘΙΩ:   295 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 

  

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ Αρ. 
Φφλλων  
ετθςίωσ 

1. MONDE 312 

2. MONDE DIPLOMATIQUE (μθνιαία) 24 

2. LE FIGARO 312 

3. INT. N.Y TIMES (HERALD TRIBUNE) 1.248 

4. FINANCIAL TIMES 1.320 

5.  FINANCIAL TIMES (Σαββάτου) 240 

6.  FRANKFURTER ALG. 528 

7. FRANKFURTER ALG. (Σάββατου) 96 

8. FRANKFURTER ALG. (Κυριακισ) 96 

 SUDDEUTSCHE ZEIT. 216 

 SUDDEUTSCHE ZEIT. (Ραραςκευισ) 48 

 SUDDEUTSCHE ZEIT. (Σαββάτου) 48 

 DIE ZEIT 96 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *00025908] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου, Καλλικζα, 
Αττικισ, Σ.Κ. 10163] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Διμθτρα Ραρπαϊρθ+ 
- Τθλζφωνο: *210 9098468+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *dparpairi@minpress.gr ] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.media.gov.gr ] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Προμικεια ξζνων εφθμερίδων και περιοδικϊν για ζνα (1) ζτοσ] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽  
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 
Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Τθλζφωνο: *……+ 
Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

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

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

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που 
θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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εγγράφων): *……+*……+*……+ 
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

ΑΔΑ: 6ΓΕΨ465ΧΘ0-1ΟΛ





Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ 
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 
 

 

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

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
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vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

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

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

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

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

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

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

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

42). 

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

“διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

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

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

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

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

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

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

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

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

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
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ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

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

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

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

που λιφκθκαν.  

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

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

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

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

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

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

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

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

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
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παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

1.   ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΥΩ 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 
ΦΑΞ 
Θμερομθνία ζκδοςθσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Ρροσ τθ  
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 
 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ' αρικμ. . . . . . . . . . . . για ευρϊ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500,00 €) 
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Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ υπζρ του ,ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου-: 
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ….οδόσ….αρικμόσ…ΤΚ…..- 
, ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν: 
α)………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ…… 
β) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ…… 
γ) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……, 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500,00 €) ιτοι 2% επί τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του 
Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε. με αντικείμενο τθν ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ,ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ, ςυνολικισ αξίασ 
25.000,00 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ με 
αρικμό ………..Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ 
ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του ,ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου-: 
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ- 
,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ 
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ  και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ 
και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ και χωρίσ να αξιϊςουμε δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο 
δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν …………… 
(τουλάχιςτον 30 θμζρεσ από τθν επομζνθ λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
που ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ) εκτόσ εάν πριν 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για 
παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν 
εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό ςασ. 
Σε περίπτωςθ όμωσ που κατακυρωκεί θ ςφμβαςθ ςε αυτόν για τον οποίον 
εγγυόμαςτε, ιςχφει μζχρι τθν αντικατάςταςι τθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτελζςεωσ των όρων τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ι των επιςτολϊν 
που κα ανταλλαγοφν ςτθ κζςθ τθσ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 
ςτο Δθμόςιο και ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
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υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακορίςει το Υπουργείο Οικονομικϊν 
ςτθν Τράπεηά μασ. 
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, 
διζπεται από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν 
που τυχόν προκφψουν από αυτιν είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
Με τιμι 
Επωνυμία Τράπεηασ 
(Εξουςιοδοτθμζνεσ υπογραφζσ) 
 

2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 
ΦΑΞ 
Θμερομθνία ζκδοςθσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Ρροσ τθ  
 ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 
 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ' αρικμ. . . . . . . . . . . . για ευρϊ € …………… (5% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του ςυνοπτικοφ  
διαγωνιςμοφ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΨΘΦΙΑΚΘ 
ΠΟΛΙΣΙΚΘ,ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ»   
 
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ, και ωσ πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ   υπζρ  
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ….οδόσ….αρικμόσ…ΤΚ…..- 
, ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν: 
α)………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ…… 
β) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ…… 
γ) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……, 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………………. € (ολογράφωσ)  για τθν καλι εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό ….. που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ψθφιακισ αναβάκμιςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., θ οποία κα επιτευχκεί μζςω 
εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων με τα οποία κα 
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παρζχεται θ δυνατότθτα Ψθφιακισ Διαχείριςθσ Εγγράφων & οισ Εργαςιϊν με 
ενςωματωμζνο ςφςτθμα προθγμζνων Ψθφιακϊν Υπογραφϊν», ςυνολικισ 
αξίασ…………….. (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα) ςφμφωνα με τθ με 
αρικμό ……….. Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ, 
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ και χωρίσ να αξιϊςουμε δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο 
δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν ……………(2 
μινεσ μετά τον ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ), εκτόσ εάν πριν τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για 
παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν 
εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό ςασ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 
ςτο Δθμόςιο και ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακορίςει το Υπουργείο Οικονομικϊν 
ςτθν Τράπεηά μασ. 
 
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, 
διζπεται από τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν 
που τυχόν προκφψουν από αυτιν είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
 
Με τιμι 
Επωνυμία Τράπεηασ 
(Εξουςιοδοτθμζνεσ υπογραφζσ) 
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