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Ο Διμοσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τθν «Διαχείριςθ πρακτικϊν Δθμοτικοφ υμβουλίου 

(απομαγνθτοφϊνθςθ, αρχικι επεξεργαςία, μορφοποίθςθ, ςελιδοποίθςθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι 

ζκδοςθ), ζτουσ 2018-2019 και για διάςτθμα ζωσ ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ», 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.876,00 € πλζον ΦΠΑ  ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ   

με αρ. πρωτ.: 12388/11994/20-07-2018 Μελζτθσ του   Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου, 

με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ,  όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

Η υπθρεςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι οικονομικι  προςφορά ςυνοδευόμενθ από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν για τα ανωτζρω μζχρι και τθν 06/09/2018 θμζρα 

Πζμπτθ και ϊρα 11:30 ςτο τμιμα προμθκειϊν του Διμου Περάματοσ, Δ/νςθ Λ. Δθμοκρατίασ 28 

- 1οσ όροφοσ Δθμαρχείο Περάματοσ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο 

των εργαςιϊν. 

Προςφορζσ που κα κατατεκοφν και δεν αφοροφν το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ ομάδασ δεν κα 

λθφκοφν υπ’ όψθ .   

  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μαηί με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να 

κατακζςουν: 

1. Σο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) υπογραμμζνο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ 

του χωρίσ να απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ.  

Σο ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ  

 www.eaadhsy.gr   και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.perama.gr  
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τθν περίπτωςθ που μζχρι τθν άνω θμερομθνία δεν ζχει εκδθλωκεί ενδιαφζρον υποβολισ 

προςφορϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, ο Διμοσ  κα ςυνεχίςει τθ διερεφνθςθ για 

ςυλλογι προςφορϊν χωρίσ περεταίρω ενθμζρωςθ.  

 

 

 

Ο Προϊςτάμενοσ 

του τμιματοσ Προμθκειϊν 

 

 

Δεντόπουλοσ Ιωάννθσ 

 

 

 

ΤΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΕΤΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                  

 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ            

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                     Πέραμα,  20/07/2018 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                                                        

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        Αρ. πρωτ.:  12388/11994 

Ταχ. Γ/νση: Λεωυ. Γημοκρατίας 28 

Τ.Κ.- Πόλη: 18863 Πέραμα Πειραιά          

e mail: dsperamatos@gmail.com                                             

Πληρουορίες: Γιαννίτσα Βαρβάρα                  

Τηλέυωνο: 2132037204-205     

 

       
 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ  

 
«Γηαρείξηζε πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (απνκαγλεηνθψλεζε, αξρηθή 

επεμεξγαζία, κνξθνπνίεζε, ζειηδνπνίεζε, έληππε θαη ειεθηξνληθή έθδνζε), 
έηνπο 2018-2019 θαη γηα δηάζηεκα έσο έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζχκβαζεο».  
 

 
Κσδηθνί C.P.V. 

79800000-2 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο 
79550000-4 Τπεξεζίεο δαθηπινγξάθεζεο, επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ θαη 

εθδφζεσλ κε ηε βνήζεηα Η/Τ.  
 

 

 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
Σερληθή έθζεζε – Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ        

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                     Πέραμα,  20/07/2018 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                                                        

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           

Ταχ. Γ/νση: Λεωυ. Γημοκρατίας 28 

Τ.Κ.- Πόλη: 18863 Πέραμα Πειραιά          

e mail: dsperamatos@gmail.com                                             

Πληρουορίες: Γιαννίτσα Βαρβάρα                  

Τηλέυωνο: 2132037204-205     

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ- ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Α’ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

    Η ππεξεζία ζα αλαηεζεί απ’ επζείαο (άξζξν 2 παξ. 1 πεξηπη. 31 ηνπ Ν. 4412/2016) 
θαη ε κειέηε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 
θαηά ηελ νπνία «Οη κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηα ηεχρε (πεξηγξαθή, ζπγγξαθέο 

ππνρξεψζεσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) πξνκεζεηψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ 
δελ απαηηνχληαη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία, κπνξεί λα 

ζπληάζζνληαη απφ ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο 
θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α., ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Η επίβιεςε, ε παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αλσηέξσ 
ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α., κε 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.  
    Η παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ηελ δηαρείξηζε πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ήηνη απνκαγλεηνθψλεζε, αξρηθή επεμεξγαζία, κνξθνπνίεζε, εθηχπσζε ζειηδνπνίεζε, 
γηα ην έηνο 2018-2019 θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
έσο θαη έλα έηνο. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο έρεη πξνυπνινγηζηεί ελδεηθηηθά ζην 

πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%).  
    Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 10-6142.0002 κε ηίηιν «Απνκαγλεηνθψλεζε 

πξαθηηθψλ Γ..» ηνπ έηνπο 2018-2019 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθηεί ηζφπνζε πίζησζε 
θαη ε νπνία έρεη αληίζηνηρα εγγξαθεί θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018-2019.  
    Σεο απφθαζεο Γεκάξρνπ, ζα πξνεγεζεί αλνηθηή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπιινγή πξνζθνξψλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή, εθφζνλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 
Β’ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
    Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο.  
    Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη γηα έλα έηνο.  

    Ο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ πξνζσπηθφ ηερλνινγηθά 
θαηεξηηζκέλν, ψζηε ηα πξαθηηθά λα απνδίδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πηζηφηεηα.  
    Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. ηνλ αλάδνρν ζα απνζηέιιεηαη ή ζα παξαδίδεηαη ην ερεηηθφ πιηθφ ηεο 
ζπλεδξίαζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Ο αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε 

απνκαγλεηνθψλεζε – αξρηθή επεμεξγαζία (θαηά ιέμε θαηαγξαθή ησλ 
ζπδεηήζεσλ – απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ), κνξθνπνίεζε θαη 
ζειηδνπνίεζε.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο κνξθνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη 
ζειηδνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζην θείκελν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ πξαθηηθνγξάθν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη παξαθάησ 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  
- Πεξίιεςε ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
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- Καηαγξαθή έγθξηζεο ή κε ησλ ζεκάησλ (δειαδή νκφθσλα ή θαηά 

πιεηνςεθία κε αλάινγε απνηχπσζε ησλ κεηνςεθνχλησλ, αλ ππάξρνπλ).  
- Αξηζκφο απφθαζεο εθάζηνπ ζέκαηνο.  

- Παξφληεο – Απφληεο ηεο ζπλεδξίαζεο.  
- Πίλαθαο αλαδήηεζεο ζεκάησλ.  
- Πίλαθαο ππνγξαθψλ.  

- Πίλαθαο επξεηεξίνπ κε ηα νλφκαηα ησλ νκηινχλησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο 
ζειίδεο πνπ πεξηέρνληαη νη νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο ηνπο.  

3. ηελ ζπλέρεηα ζα εθηππψλνληαη ζε δχν αληίγξαθα ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 
πξαθηηθά ζε αζπξφκαπξν θσηναληίγξαθν Α4 κε ραξηί ηχπνπ “business” ή 
αληίζηνηρν, 80 γξ.  

4. Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ζα βηβιηνδεηνχληαη (εηο 
δηπινχλ) κε ξάρε, ζεξκνθφιεζε θαη ζπξξαθή θαη ζα εθηππψλεηαη ην εμψθπιιν 

ζε ραξηί 250 γξ. ηχπνπ “Velvet” ή αληίζηνηρν.   
ην εμψθπιιν ζα ηππψλνληαη:  
Σν ινγφηππν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,  

νη ηίηινη:  
Διιεληθή Γεκνθξαηία,  

Ννκφο Αηηηθήο,  
Γήκνο Πεξάκαηνο.  

Η Γεκνηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά π.ρ. Γεκνηηθή Πεξίνδνο 2018-2019.  
Ο αξηζκφο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο κε ηελ 
παξαθάησ δνκή:  

«Έληππε έθδνζε ηεο 1εο πλεδξίαζεο Γ.. Πεξάκαηνο (Πξαθηηθφ Νν 1) 
Γεπηέξα, 23 Ιαλνπαξίνπ 2019» 

5. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θεηκέλνπ:  
Γηάηαμε ζειίδαο: θάζεηε.  
Κείκελν: βαζηθφ.  

Γξακκαηνζεηξά: TIMES NEW ROMAN κεγέζνπο 12 ζηηγκψλ.  
Απφζηαζε ραξαθηήξσλ: θαλνληθή.  

Γηάζηηρν: 1  
Γξακκέο αλά ζειίδα: 34  
Πεξηζψξηα πάλσ – θάησ – δεμηά 2 εθ. θαη αξηζηεξά 3 εθ.  

 
Γ’ ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

1. Απνζηνιή αξρηθά κε e- mail ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Αξρείνπ ησλ 
απνκαγλεηνθσλεκέλσλ, επεμεξγαζκέλσλ πξαθηηθψλ ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηεο παξάδνζεο ζηνλ αλάδνρν ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζπλεδξίαζεο απφ ηελ πξαθηηθνγξάθν.  

2. α) Παξάδνζε εηο δηπινχλ ηνπ πιηθνχ ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο ζε ειεθηξνληθφ 
αξρείν USB ή άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν (πιελ ςεθηαθψλ δίζθσλ CD – DVD) ην 
νπνίν ζα πεξηέρεη ηα θείκελα ζε αξρείν θεηκέλνπ pdf θαζψο θαη ζε αξρείν audio).  

β) Παξάδνζε ησλ βηβιηνδεηεκέλσλ εθηππψζεσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ 
ηνπο ηαρπδξνκηθψο εληφο 45 εκεξψλ.  

γ) Σέινο ηνπ θάζε εμάκελνπ παξάδνζε φισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζε έλαλ 
βηβιηνδεηεκέλν ηφκν (έλαλ γηα θάζε εμάκελν).  
Σα έμνδα απνζηνιήο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 
Γ’ ΠΡΟΦΟΡΔ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

    Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ή ζα ζηαινχλ ζθξαγηζκέλεο ζην Γεκαξρείν κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαθεξζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Η 
αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ππφςε ηεο κφλν ηηο 

πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί κέρξη ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα.  
    Οη ελδηαθεξφκελνη πιελ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θαηαζέζνπλ:  

1. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή ην ΓΔΜΗ γηα ηα 
λνκηθά πξφζσπα πνπ λα έρεη εθδνζεί ηνπιάρηζηνλ ην ηειεπηαίν εμάκελν θαη απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη γηα κηα ηνπιάρηζηνλ 





δξαζηεξηφηεηα φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο θσδηθνχο CPV ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ 

παξφληνο.  
2. Σελ ζπλεκκέλε Τπεχζπλε δήισζε θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε θαη 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ 
ππνβάιιεη πξνζθνξά.  

    Η επηηξνπή, ζε κία ζπλεδξίαζε, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ψξαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζα ηηο απνζθξαγίζεη, ζα ειέγμεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά. 
ηελ ζπλέρεηα ζα απνζθξαγίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κφλν φζσλ έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ζα πξνηείλεη ηε αλάζεζε ζε απηφλ πνπ πξνζέθεξε ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή. Οη ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ απνξξηθζέλησλ ζα 
επηζηξαθνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

    ηε ζπλέρεηα ζα θιεζεί ν κεηνδφηεο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ήηνη: 

αζθαιηζηηθή- θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη πηζηνπνηεηηθά πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ κειψλ 
ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε αλάζεζεο ηεο 
ππεξεζίαο.  

 
Γ’ ΠΛΗΡΩΜΔ – ΠΙΣΩΔΙ 

    Η έθδνζε εθάζηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηε ζπλεδξίαζε (κε ηελ παξάδνζε δειαδή απηήο ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε θαη USB) θαη 

ε πιεξσκή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
ηηκνινγίνπ ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 166/2003 θαη 
ην θεθ. Γ πα. 9 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2236/4.8.2008 (ΦΔΚ 

1670Β/18.08.2008).  
    Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ 9.766,24€ ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α.Δ. 10-6142.0002, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, εθηφο θαη αλ θξηζεί ζθφπηκε ε 
παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ ην πνζφ.  
    Δθφζνλ ε πίζησζε δελ επαξθέζεη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (ιφγσ απμεκέλνπ 

φγθνπ χιεο πξνο απνκαγλεηνθψλεζε) ε ζχκβαζε ζα ιπζεί αθφκε θαη πξηλ ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο θαη ε ππεξεζία ζα αλαηεζεί εθ λένπ αθνχ εληζρπζεί ε πίζησζε.  

    Η ηηκή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
ηηκήκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηπρφλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά. 
Αλαζεψξεζε ηηκήο ζην δηάζηεκα ησλ δψδεθα κελψλ δελ είλαη εθηθηή.  

Δ’ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Με ελδεηθηηθφ αξηζκφ 10 ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 14 

ζπλεδξηάζεηο γηα ην έηνο 2019.  

Απνκαγλεηνθψλεζε- 

δαθηπινγξάθεζε, 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία 

πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ 

Γ..- ειηδνπνίεζε 

Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   

 

2.125 (2018) 

 

 

 

 

     2.975 (2019) 

 

1,50€ 

  

 

 

 

1,50€ 

 

3.187,50€ 

 

 

 

 

4.462,50€ 

Φσηναληηγξαθή 

πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ 

  Α) Απφ ηελ 
έλαξμε ηεο 
ζχκβαζεο έσο ην 
ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 

2.125 (2018) 

 

 

 

 

     2.975 (2019) 

0,02€ 

 

 

 

 

0,02€ 

42.50€ 

 

 

 

 

59,50€ 





ζπλεδξηάζεηο.     

Βιβλιξδεζία ηωμ ποακηικώμ 

ηωμ ζυμεδοιάζεωμ ηξυ 

Δημξηικξύ Συμβξυλίξυ με 

θεομξκξλληηικό πλαζηικό 

ενώθυλλξ 

 Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   
 

 

   20 (2018) 

 

 

 

 

 

28(2019) 

 

     0.5€ 

 

 

 

 

 

0.5€ 

 

10€ 

 

 

 

 

 

14€ 

Δεομαηόδεηξι Τόμξι  Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   
 

 

1(2018) 

 

 

 

 

1 (2019) 

 

50€ 

 

 

 

 

50€ 

 

50€ 

 

 

 

 

50€ 

ΤΝΟΛΟ    7.876,00 

ΦΠΑ 24%    1.890,24€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    9.766,24€ 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ κε αληίζηνηρν είδνο.  

Η ΤΝΣΑΞΑΑ                         Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ                Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΣΜΗΜ.                   Γ/ΝΗ Γ.Τ.                  Γ.Τ. & Ο.Τ. 

ΤΠΟΣ. ΠΟΛ. ΟΡΓ. 

 

 

ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ          ΓΚΟΤΓΟΒΑ ΑΝΑΣΑΙΑ    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΟ                                              Προσ το Διμο Περάματοσ 
ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ                                                                         για αρμόδια επιτροπι 
(επωνυμία εταιρίασ, διεφκυνςθ κτλ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  
«Διαχείριςθ πρακτικϊν Δθμοτικοφ υμβουλίου (απομαγνθτοφϊνθςθ, αρχικι επεξεργαςία, 

μορφοποίθςθ, ςελιδοποίθςθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ), ζτουσ 2018-2019 και για 
διάςτθμα ζωσ ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ» 
Κ.Α: 10-6142.0002          CPV:79800000-2 & CPV:79550000-4 

 
  

ασ υποβάλουμε τθν οικονομικι προςφορά μασ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
Πρωτ……………………………….πρόςκλθςι ςασ  θ οποία ιςχφει και δεςμεφει τθν εταιρία μασ μζχρι                      
τθν __/__ /2018. 

(θμείωςθ προσ προμθκευτζσ: τουλάχιςτον ενενιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ πρόςκλθςθσ) 

 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Με ελδεηθηηθφ αξηζκφ 10 ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2018 θαη 14 

ζπλεδξηάζεηο γηα ην έηνο 2019.  

Απνκαγλεηνθψλεζε- 

δαθηπινγξάθεζε, 

ειεθηξνληθή 

επεμεξγαζία πξαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ Γ..- 

ειηδνπνίεζε 

Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   

 

2.126 (2018) 

 

 

 

 

     2.975 (2019) 

  

Φσηναληηγξαθή 

πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ 

  Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 

ζπλεδξηάζεηο. 
 
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.     

2.126 (2018) 

 

 

 

 

     2.975 (2019) 

  

Βιβλιξδεζία ηωμ 

ποακηικώμ ηωμ 

ζυμεδοιάζεωμ ηξυ 

Δημξηικξύ Συμβξυλίξυ με 

θεομξκξλληηικό πλαζηικό 

ενώθυλλξ 

 Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   
 

 

   20 (2018) 

 

 

 

 

 

28(2019) 

  





Δεομαηόδεηξι Τόμξι  Α) Απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
ην ηέινο ηνπ 2018, 
ελδεηθηηθά 10 
ζπλεδξηάζεηο. 
 
 
  
Β) Απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ έηνπο ηνπ 2019 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, 
ελδεηθηηθά 14 
ζπλεδξηάζεηο.   
 

 

1(2018) 

 

 

 

 

1 (2019) 

  

ΤΝΟΛΟ     

ΦΠΑ 24%     

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 
 
Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι  προ Φ.Π.Α. ανζρχεται ςε: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
(Να αναγραφεί ολογράφωσ θ προςφερόμενθ τιμι   ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων). 
 
 

Πζραμα , __/__/2018 
Ο προςφζρων 

 
(ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, ςφραγίδα, υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (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 φορζα
i
  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: ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6246 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 28 ΠΕΡΑΜΑ ΣΚ 18863 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΔΕΝΣΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 
- Σθλζφωνο: 213-2037265 & 213-2037230 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  promithies@perama.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) https://www.perama.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ΣΙΣΛΟ: «Διαχείριςθ πρακτικϊν Δθμοτικοφ υμβουλίου (απομαγνθτοφϊνθςθ, αρχικι επεξεργαςία, 

μορφοποίθςθ, ςελιδοποίθςθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ), ζτουσ 2018-2019 και για 
διάςτθμα ζωσ ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ» 

(CPV): [79800000-2]   Τπθρεςίεσ εκτφπωςθσ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ 
(CPV): [79550000-4+   Τπθρεςίεσ δακτυλογράφθςθσ, επεξεργαςίασ κειμζνων και  
                                        εκδόςεων με τθ βοικεια Η/Τ  
 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *6246] 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε  υπθρεςίεσ  
- Η ςφμβαςθ διαχωρίηεται ςε 1 ομάδα   για το ςφνολο των εργαςιϊν 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithies@perama.gr
https://www.perama.gr/




Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iii
; 

 

  

  

  

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

iv
; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ 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) Προςδιορίςτε 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. 

[   ] 

 





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 *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

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 *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ 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. 

 





Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η 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 *+Όχι 
 
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).  





Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

vi
 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτθ
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xi
· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xii

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xiii

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

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

xv
 

Εάν ναι, αναφζρετε
xvi

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

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
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): 
[……+*……+*……+*……+

xvii
 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xviii
; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xix

: *……+ 





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 αςφάλιςθσ

xx
, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- ε 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 ;

xxi
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

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

*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
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): 

xxii
 

*……+*……+*……+ 

 





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 
δικαίου

xxiii
; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxiv
 : 

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: 
- Παρακζςτε 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 περιςτάςεισ

xxv 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvi

; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
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 *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

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





Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

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 ςφμβαςθσ

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxix
 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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
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 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;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ                                                                                                                                                      
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 





Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Όχι 

 

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 
εγκατάςταςισxxx

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

 
 





Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια                                                                                                                     
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 





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: 

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

 

 





Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ                                                            
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 

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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 
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 Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 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. ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
iii. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμφρια 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. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
v. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 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.” 

vi. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  

vii. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 

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

ix. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται 
ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 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). 

x. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi. Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv. Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( 





βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
xv. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvii. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xix. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων 
που λιφκθκαν.  

xx. τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi. θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxiii. Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxiv.  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxv. Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 
ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii. Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxviii. Πρβλ άρκρο 48. 

xxix.  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx. Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 
αυτό. 

xxxi. Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii. Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ. 
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