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ΓΙΑΚΤΡΗΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

Απεγθαηάζηαζε δύν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ελόο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελόο (1) απαγσγνύ θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθό 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 
Αλαζέηνπζα αξρή Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ (Η.Γ.Δ.) ηνπ Διιεληθνχ  

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Λνπηξά 

Θέξκεο, Θεζζαινλίθε 

Αξηζκφο δηαθήξπμεο 484/12544/14-03-2019 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

Πξνυπνινγηζκφο  21.700,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

CPV CPV:3121600-3, CPV:31216100-4 CPV:45312311-0 

Υξεκαηνδφηεζε Δζληθή ζπκκεηνρή  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 8-04-2019 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ 9-04-2019 

Σφπνο δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ  Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Διιεληθνχ  

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Λνπηξά 

Θέξκεο, 22
ν
 ρικ Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο - Πνιπγχξνπ, 

Σει.2310 471172 &173 

 

 

Ο παξαπάλσ ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο είλαη έσο 

21.700,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (νκάδα Α: 12.400,00 κε ΦΠΑ, νκάδα Β: 

1.860,00 κε ΦΠΑ, νκάδα Γ: 7.440,00 κε ΦΠΑ). Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο 

ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην αλ νη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο ή δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε θαη απνθιείνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζηα γξαθεία ηνπ ΗΓΔ, απφ ηε γξακκαηεία, έσο ηελ εκέξα 

Γεπηέξα, 8/04/2019 θαη ώξα 14.00 κ.κ.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη 
εθπξόζεζκεο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη. 
 

ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»  (ΦΔΚ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α'/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115Α/2010) - φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 22 ηνπ λφκνπ 4144/2013 (ΦΔΚ Α΄-88/18.4.2013) πεξί 

πκβάζεσλ εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο θαζαξηζκνχ & «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα 

θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

αλαζέζεηο ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο- θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 92 

παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/2016), ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο 
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ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

επηιέγεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10.10.2011 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ «ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ» (ΦΔΚ 2284 

Β΄/13.10.2011). 

5. Σελ αξηζκ 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ –ΓΖΜΖΣΡΑ – (ΔΛ.Γ.Ο-ΓΖΜΖΣΡΑ)-Ν.Π.Η.Γ.».  

6. Σελ αξηζκ. 15β Απφθαζε ηεο 48εο/7-11-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ «Δθαξκνγή ηεο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/27-10-2014) 

ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ –ΓΖΜΖΣΡΑ – (ΔΛ.Γ.Ο-

ΓΖΜΖΣΡΑ)-Ν.Π.Η.Γ.» - Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ. 

7. Σελ αξηζκ. 1 απφθαζε ηεο 65εο/27,28-07-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γ πεξί κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ (ΑΓΑ 74ΗΜΟΞ3Μ-ΣΧΠ), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί, επηθαηξνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηελ αξηζκ. 11Α απφθαζε ηεο 73εο 

/23-03-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γ (ΑΓΑ ΧΤΡΜΟΞ3Μ-5ΓΓ) θαη εηδηθά ηελ παξ. 26 

ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλαζέζεσο. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ Α΄147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη εηδηθφηεξα ην εδάθην 31, παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 

θαη ηα άξζξα 118 θαη 328.  

9. Σελ αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/2016).  

10. Tελ αξηζκ. 13336/28-3-17 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, 

ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ. 

11. Σελ απφθαζε κε αξηζ. πξση. 53619/14-1-2019 ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ ηελ Δζληθή πκκεηνρή ηνπ ΗΓΔ 

12. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6364/13-02-2019, κε α/α 1047, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΦΒΡΚΟΞ3Μ-ΚΓΚ, ΑΓΑΜ 19REQ004461977 2019-02-14 θαη 

CPV:3121600-3 

13. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6365/13-02-2019, κε α/α 1046, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΧΘΟΟΞ3Μ-ΕΥΝ, ΑΓΑΜ 19REQ004462010 2019-02-14 θαη  

CPV:31216100-4 

14. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6362/13-02-2019, κε α/α 1048, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΧΕΓΖΟΞ3Μ-ΥΠΓ, ΑΓΑΜ 19REQ004461900 2019-02-14 θαη  

CPV:45312311-0. 

15. Σελ απφθαζε 338/8875/21-02-2019 ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΗΓΔ γηα δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 
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ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Γηθαίσκα πξνζθνξάο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 

εκπεηξία. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαζψο θαη φια ηα 

ηερληθά ζηνηρεία, δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ηερληθή πεξηγξαθή, ρξφλν 

παξάδνζεο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθ φζνλ θξηζνχλ αλάδνρνη.  

 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο ζε νπνηαδήπνηε άιιν λφκηζκα 

εθηφο απφ ην επξψ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη παξαζηαηηθφ λφκηκεο εθπξνζψπεζήο ηνπ.  

 Ζ εξγαζία θαη ε πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ 

θαη πξνκήζεηαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξνθήξπμεο. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Οη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζεσξείηαη όηη απνδέρνληαη 

πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνγξάςεη ζχκβαζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε εξγαζία θαη ε 

πξνκήζεηα.  

 Ζ θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηληαη ζε α) παξαθξάηεζε θφξνπ 4% θαη 8% 

ζηελ θαζαξή αμία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή αληίζηνηρα, β) θξάηεζε χςνπο 0,10% 

ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ππνινγίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο), γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ/ΑΔΠΠ(ΚΤΑ 1191/2017, ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017-

ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Α.Π.Γ΄ΣΔΦ 

Α΄1087988 ΔΞ 2013/30-5-2013 Έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σειψλ θαη Δηδηθψλ 

Φνξνινγηψλ, επί ηεο θξάηεζεο 0,10% θαη επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη 

θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ). 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηε βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ ηνπ ΗΓΔ 

(ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πξνκήζεηαο θαη παξνρήο) θαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο Πιελ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν αλάδνρνο έρεη έδξα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή), ζα 

πξέπεη λα εθδψζεη ηηκνιφγην κε ΦΠΑ δεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία παξέρεηαη ζηελ Διιάδα. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη ζε 

θιεηζηφ θάθειν πνπ εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ 

πίλαθα. Ζ θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο, είηε ηαρπδξνκηθά ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ. 

 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :  
Δπσλπκία: …………………………………………………………………………………….…  

Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………………………………  

Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ………………………………………........... (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  

e-mail: …………………………………………………………… (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  

Γηα ην Γηαγσληζκό: «Πξνζθνξά γηα ηελ απεγθαηάζηαζε δχν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο,   
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελφο (1) απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζηνλ 

γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο». 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 484/12544/14-03-2019 

Σόπνο/Γηεύζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξώλ: «Γηεχζπλζε: Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ, Λνπηξά 

Θέξκεο, 22
Ο
 ρικ Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Πνιπγχξνπ Σ.Κ.57006, ηει. επηθνηλσλίαο: 2310-461172&173» 

  

ΠΡΟΟΥΗ !!! Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν 
 

Οη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ ή λα ζηαινχλ κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη λα έρνπλ 

παξαδνζεί κέρξη θαη ηηο 8-04-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ. Πξνζθνξέο κεηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Μέζα ν ζθξαγηζκέλνο αξρηθφο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο: 

1. θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

2. θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» 

3. θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (παξ.3, αξζξ.117 ηνπ Ν.4412/2016). 
 

1)ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ζα πεξηέρεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, 

ζπκπιεξσκέλν ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016 (Α΄ 147)Μέξνο Η,ΗΗ,ΗΗΗ & ΗV (Παξάξηεκα ΗΗ).  

 

Α) Σν Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Σν Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην νπνίν  ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ίδην θαη απφ φζνπο έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ζ 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ επηρεηξεκαηία 
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Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ: 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα εμήο: 

1) Όια ηα πεδία ηεο ελφηεηαο Α 

2) Όια ηα πεδία ηεο ελφηεηαο Β 

3) Σν πεδίν ηεο ελφηεηαο Γ πνπ ζρεηίδεηαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

 

Σν Μέξνο IV: Κξηηήξηα Δπηινγήο  

πκπιεξψλεηαη κφλν ε ελφηεηα α.  

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΣΔΤΓ. 

 

Β) Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Γ) ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα 

δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη δε: 

Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ: 

 Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζψο 

θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. 

 ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην πξαθηηθφ Γ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί 

εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο έσο 

θαη  (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Ο.Δ  θαη Δ.Δ: 

 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κεηαβνιψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεηαηξηζκνύο: 

 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο (θαηαζηαηηθφ θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, απνδεηθηηθά ηήξεζεο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε λφκηκε ζχζηαζή ηνπο), πξαθηηθφ Γ ή άιιν έγγξαθν 

απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ν 

πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ θαηά 

πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λνκηθά δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν, ηα νπνία εθδίδνληαη 
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κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Δάλ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη Έλσζε ή Κνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά. 

Ζ κε έγθπξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Γ) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο 

αμίαο ζα πξέπεη απηνχ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΣΔΤΓ. 
 

2) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ εξγαζηψλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε ελδηαθεξφκελνο 
γηα λα ζπκκεηάζρεη πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο εκπεηξίαο, 
ηερλνγλσζίαο θαη επάξθεηαο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη 
θαησηέξσ, θαη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ππνβάιινληαο κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη επίζεο πην θάησ. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ ππνβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ή απφ ηα ππνβαιιφκελα δελ 
ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζπλδξνκή ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη 
θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε 
ηεο έλσζεο.  
Δηδηθφηεξα, ν θάζε ζπκκεηέρσλ, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο φηη κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

Α. Απεγθαηάζηαζε δύν (2) ξαδηελεξγώλ αιεμηθέξαπλσλ. 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) «Γεκφθξηηνο», γηα ηελ απεγθαηάζηαζε, 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ αιεμηθέξαπλσλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ ή ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ ζπλεξγαζίαο απφ εηαηξία πνπ δηαζέηεη ηέηνηνπ είδνπο άδεηα θαη ζα αλαιάβεη ηελ 

εξγαζία. 

Δπίζεο ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηνπ ζπκκεηέρνληα, φηη κεηά ηελ απεγθαηάζηαζε, 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ δχν αιεμηθέξαπλσλ, ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηελ 

Δ.Δ.Α.Δ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ηελ παξαιαβή θαη νξηζηηθή απαιιαγή ηνπ ΗΓΔ απφ ηελ 

θπξηφηεηά ηνπο.  

Β. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο.  

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ θεξαπληθφ πιήγκα ζα εγθαηαζηαζνχλ έλα 

εμσηεξηθφ ζχζηεκα ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ θαη έλα εζσηεξηθφ ζηνλ πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο. Σν λέν αιεμηθέξαπλν ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-2 

 EN-61024, EN- 61643 

 NFC-17-102-2011 

 UNE 21.186-2011 
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Ζ απαηηνχκελε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΗΓΔ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305, είλαη ηεο ζηάζκεο Η. 

Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζα απνηειείηαη απφ ηξία κέξε:. 

 

α. πιιεθηήξην ζχζηεκα 

Δγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ ‘’Δθπνκπήο Πξψηκνπ Ορεηνχ’’ (Δ.Π.Ο), (Early Streamer 

Emission, E.S.E), ζχκθσλα κε ην Γαιιηθφ Δζληθφ Πξφηππν NF C 17-102 ηνπ 2011 θαη ην 

Ηζπαληθφ Δζληθφ Πξφηππν UNE 21.186 ηνπ 2011. 

Όινο ν κεραληζκφο ηνπ δηάθελνπ θαη ησλ θπθισκάησλ ηεο θεθαιήο, ζα βξίζθεηαη κέζα ζε 

πδαηνζηεγέο πεξίβιεκα (αλνμείδσην πνηφηεηαο 316) ην νπνίν δηακνξθψλεηαη, έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνξηίνπ πξνο ηελ θάζνδν ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. Ζ θεθαιή 

ηνπ αιεμηθέξαπλνπ, (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ CPT-3 ή NIMBUS-60) ζα εγθαηαζηαζεί ζε λέν ηζηφ 

εδξαδφκελν ζηελ νξνθή (ζε λέα ζέζε) κε ζπλνιηθφ χςνο 7 κέηξσλ θαη ζα παξέρεη, αθηίλα 

πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 75 κέηξσλ γηα πςνκεηξηθή δηαθνξά 5 κέηξσλ θαη ζηάζκεο 

πξνζηαζίαο I. 

Σν αιεμηθέξαπλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηνλ ρξφλν δηέγεξζεο Γt ή ηαρχηεξνπ ρξφλνπ απφθξηζεο απφ 

αλεμάξηεην, δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Δπξψπεο (Γήισζε πκκφξθσζεο, 

declaration θαη βεβαηψζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζε πιήγκαηα ηνπιάρηζηνλ 170kA ζε θπκαηνκνξθή 

10/350κsec απφ αλεμάξηεην, δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Δπξψπεο (Γήισζε 

πκκφξθσζεο, declaration θαη βεβαηψζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε φηη ε θεθαιή ηνπ αιεμηθεξαχλνπ δελ είλαη ξαδηελεξγή. 

 ην επίζεκν prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

αθηίλεο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ δηαθνξά χςνπο θαη ηελ ζηάζκε πξνζηαζίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO-9001, ISO-14001, ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ησλ αιεμηθέξαπλσλ. 

Γηα ηελ εξγαζία εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ θαιαζνθφξν φρεκα, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο. 

 Πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο λα 

είλαη ζε ηζρχ. 

 Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο. 

 Άδεηα ρεηξηζηή ζε ηζρχ. 

 Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο πγείαο ηνπ ρεηξηζηή απφ Ηαηξφ Δξγαζίαο. 

 

β. Αγσγφο θαζφδνπ. 

Ο αγσγφο απφ ηελ αθίδα έσο ηε γείσζε, ζα είλαη πνιχθισλνο ράιθηλνο επηθαζζηηεξσκέλνο 

(Cu/eSn) δηαηνκήο 50 η.ρ, κε επαξθή ζηήξημε ζηνλ ηζηφ θαη ζην θηίξην κε θαηάιιεια 

ζηεξίγκαηα (φρη θνπκπσηνχ ηχπνπ) αλά κηζφ κέηξν. Δλάκηζε κέηξν πξηλ ην έδαθνο ζα 

παξεκβάιιεηαη αλνμείδσηνο ιπφκελνο ζχλδεζκνο ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί έλαο 

ςεθηαθφο απαξηζκεηήο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ, γηα άκεζε έλδεημε πιήγκαηνο θαη κία 

καγλεηηθή θάξηα θαηαγξαθήο, εληφο εηδηθήο ζηεγαλήο ζήθεο. Ο ηζηφο ζα είλαη ραιχβδηλνο 

ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο κε ηελ κέζνδν ηεο εκβάπηηζεο, θιαληδσηνχ ηχπνπ, ζπλνιηθνχ 
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χςνπο 6 κέηξσλ. Ζ ζηήξημε ηνπ ηζηνχ ζα γίλεη ζηε νξνθή ζε λέα ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε 

ππεξεζία. 

Ο ςεθηαθφο απαξηζκεηήο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ 

(LCD), φπνπ ζηελ νζφλε ζα εκθαλίδνληαη, θαηά ειάρηζην:  

1. Ο αξηζκφο ησλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ  

2. ε εκεξνκελία θάζε θεξαπληθνχ πιήγκαηνο  

3. ε ψξα θάζε θεξαπληθνχ πιήγκαηνο 

4. Να αδξαλνπνηείηαη ή λα ζβήλεη ε νζφλε απφ ηελ κε ρξήζε ηνπ κεηά απφ πεξίπνπ 10 

δεπηεξφιεπηα θάλνληαο νηθνλνκία ζηηο κπαηαξίεο. 

5. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα γίλεη κε κπαηαξία κεγάιεο δηάξθεηαο 

 

γ. χζηεκα γείσζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηεο γείσζεο κε ην έδαθνο ζα γίλεη κέζσ νξχγκαηνο θαη ε αληίζηαζε ζα είλαη 

κηθξφηεξε ή ίζε απφ 10Χ είηε ην ειάρηζην κήθνο γεησηή. Ζ γείσζε ζα απνηειείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ζηνλ αξηζκφ ραιχβδηλα ειεθηξφδηα επηραιθσκέλα ειεθηξνιπηηθά 

δηαηνκήο Φ17mm θαη κήθνπο 1200mm είηε Φ14mm θαη κήθνο 1500mm, κε πάρνο 

επηράιθσζεο, ηνπιάρηζηνλ 250 κm θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Οη ελψζεηο 

ειεθηξνδίσλ/αγσγνχ, αγσγνχ/αγσγνχ ζα γίλνπλ κε αλνμείδσηνπο ζθηγθηήξεο βαξέσο ηχπνπ 

πνηφηεηαο V4A. Σα εγθαηεζηεκέλα εμαξηήκαηα (ζθηγθηήξεο, ειεθηξφδηα, θ.α) ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 θαη 

ISO 14001 θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ50164-1 ή ΔΝ 62561-1 ή 

αληίζηνηρα. Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απφ άκεζν θεξαπληθνχ 

πιήγκαηνο ζα θαιχπηεηαη απφ 3εηή εγγχεζε. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηεο θεθαιήο ηνπ 

αιεμηθέξαπλνπ, απφ θεξαπλνπιεμία, εληφο ηεο ηξηεηίαο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν 

ρσξίο επηβάξπλζε απφ ην ΗΓΔ. 

 

Γ. Δγθαηάζηαζε απαγσγνύ θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθό πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο. 

Ο απαγσγφο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ Γεληθφ Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ) ζην 

ππφγεην ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα έρεη δηάηαμε ηξηθαζηθή, γηα λα εμαζθαιίδεη ειεθηξηθή 

πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο πςειήο δπλακηθφηεηαο (high energy Transient Voltage Surge 

Suppressor, TVSS). H δηάηαμε TVSS ζα ζπλδεζεί απεπζείαο ζηνπο αγσγνχο ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηάηαμε πξνζηαζίαο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν 

αξηζκφ (ηεζζάξσλ) μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο (Surge Protection Devices, 

SPD), πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πξνζηαζία κεηαμχ  (L-G θαη Ν-G ). Σν ζηνηρείν πξνζηαζίαο 

SPD  (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Strikesorb-80), ζα πεξηέρεη έλα βαξίζηνξ (Metal Oxide Varistor, 

MOV), ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, ρσξίο λα πεξηέρεη εζσηεξηθή αζθάιεηα. 

Σν ζηνηρείν πξνζηαζίαο δελ ζα πεξηέρεη εχθιεθηα πιηθά φπσο πιαζηηθά, επνμηθέο νπζίεο, 

θαζψο θαη πιηθά απφζβεζεο ζπηλζήξσλ φπσο άκκν. Ο απαγσγφο ζα έρεη ηα θάησζη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά:  
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Καηεγνξία απαγσγνχ ζχκθσλα κε ην ΔΝ-61643-11 Class I 

Καηεγνξία απαγσγνχ ζχκθσλα κε ην UL 1449 - 4th edition Type 2 – Component Assembly  

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο (UN) 240V 

Μέγηζηε ηάζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (UMCOV) 300V 

Αληνρή ζε ππεξηάζεηο δηθηχνπ γηα 5s ζχκθσλα κε ην IEC 61643-11 

(UT) 
442V 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 0…500 Hz 

Ολνκαζηηθφ θξνπζηηθφ ξεχκα δηέιεπζεο (8/20 κsec) ζχκθσλα κε ην UL  20 kA αλά ζηνηρείν 

Μέγηζηε ηηκή θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο (8/20 κsec)  200 kA αλά ζηνηρείν 

Μέγηζηε ηηκή θεξαπληθνχ ξεχκαηνο (10/350 κsec) ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν 

IEC-61643-1 Class-1 

25 kA αλά ζηνηρείν 

ηάζκε πξνζηαζίαο (φπσο νξίδεη ην IEC 61643-11) 1000V 

ηάζκε πξνζηαζίαο (φπσο νξίδεη ην UL 1449 4
nd

 edition) 900V 

Υξφλνο απφθξηζεο (tΑ) <1 nsec 

Αληνρή ζε παικνχο κεγάιεο δηάξθεηαο, πιάηνο 1000Α θαη δηάξθεηαο  

2msec ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEEE C62.11 
250 θξνχζεηο 

Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθχθισζεο (κε απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κέρξη 

1600Α) 
50kA 

Θεξκνθξαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (ζ) - 40
o
 C ….. + 100

o
 C 

Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ  IP 65 

Πξφηππα Αζθαιείαο  

IEEE C62.41-2:2002  

IEEE C62.45:2002  

IEEE C62.11 

IEC 61643-11:2011/ΔΝ 61643-11:2012 

UL 1449 4
th

  Edition. 

Πηζηνπνηήζεηο UL, VDE, CE  

Δγγχεζε 10 Υξφληα 

πκπιεξσκαηηθφο Δμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα 

Μεηαιιηθφο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 500Υ500mm. 

Δηδηθέο αζθάιεηαο αληνρήο ζηα 200kA. 

Led’s έλδεημεο θάζεσλ, remote alarm contact 

(επαθή ΝΟ & NC) θαη θαηακεηξεηήο 

θξνχζεσλ. 

Δλδεηθηηθνχ Σχπνπ απαγσγνχ Rayvoss 2403YA1403BHVSPTSTIDE 

 

Ο παξαπάλσ απαγσγφο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα δηαζέηεη: 

α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά UL-1449  

β) πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν θαη αλεμάξηεην παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν θνξέα (π.ρ 

VDE, LCOE, LRIC) γηα δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 61643-11:2013-04 θαη ΔΝ 

61643-11:2012 γηα ηα ζηνηρεία ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Strikesorb-80 θαη 

γ) 10εηή εγγχεζε (είηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα είηε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). ε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο εληφο ηεο δεθαεηίαο απφ θεξαπλνπιεμία, ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ΗΓΔ. 

 

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ηνλ θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) ζπκπιεξσκέλν θαη γηα ηξεηο νκάδεο (θαζαξή αμία, ΦΠΑ θαη 

ζπλνιηθή ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε επξψ θαη ζα είλαη ζηαζεξή 

ρσξίο αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα (δηεπθξηλήζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θ.ι.π.) γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.   
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ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9 Απξηιίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 11:00π.κ. απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκψλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη 

κε βάζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο 

πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. 
  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ο Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ αϋ έσο ζηϋ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο Πιήλ ηεο Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο». 

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (πίλαθαο 

θαηάηαμεο) ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

δηαβηβάδνληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΗΓΔ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη κε 

ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηέιλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ. 
 

ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ/ ΗΓΔ, ζα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε ην πξαθηηθφ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, (κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν), ν ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ/ΗΓΔ 

ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αλάδνρν, εληφο δέθα εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο. Με ηελ 

ππνγξαθή ηεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο 
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νπνίαο είλαη 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο παξνρήο. Ζ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, 

αθπξψλεηαη ε απφθαζε αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηθπιαζζνκέλεο 

ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

 

ΔΝΣΑΝΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ν νπνίνο απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 

ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
 

ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα 

απνθαζίζεη ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε 

θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΔΡΑΣΧΖ ΚΑ ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 Χο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο νξίδνληαη νη δχν (2) 

κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ 

ΗΓΔ). 

 Παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ εηψλ γηα ην αιεμηθέξαπλν θαη δέθα εηψλ γηα 

ηνλ απαγσγφ.  
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο Οξγαληζκφο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

 Σεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο δελ είλαη ν δεηνχκελνο 

 Ζ νπνία έρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ/ΗΓΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή. 

 Ζ νπνία είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

 Ζ νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

 Ζ νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Πξνθήξπμεο. 

 Σεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ο Οξγαληζκφο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ 

βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ζ νινθιήξσζε-πηζηνπνίεζε-παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβψλ, φπσο απηή νξίδεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαηππψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν 

Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ ηνπ ΗΓΔ θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ –θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Λνγηζηήξην ηνπ ΗΓΔ, ην νπνίν ζα 

ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ. 

β) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο πιήλ ηεο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο» θαη  

γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο.
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ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκηάο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο, πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Αζελψλ.  
 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

1. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

2. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ-ΚΖΜΓΖ 

3. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ 

(http://www.elgo.gr). 

4. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΗΓΔ (http://www.fri.gr) 

5. ην Γήκν Θέξκεο (Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο). 

  

 

 

 

 

 
 

Ο       Γηεπζπληήο 

 

 

 

Γξ. Θσκάο  Γ. Παπαρξήζηνπ                                                                                                      

Γηεπζπληήο Δξεπλψλ 

 
 
 

http://www.elgo.gr/
http://www.fri.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
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Ζργο: Απεγθαηάζηαζε δχν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ελφο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελφο (1) απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθφ πίλαθα 

ρακειήο ηάζεο ζην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ. 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο …………………..………………………………………………. 

Γηεχζπλζε…………………………………………………………………………………….. 

Α.Φ.Μ …………………………………………... αθνχ έιαβα γλψζε ησλ φξσλ θαη ηεο ηερληθήο 

πεξηγξαθήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ, θαηαζέησ ηελ 

παξαθάησ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 
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ΟΜΑΓΑ Α (πξνκήζεηα ελόο αιεμηθέξαπλνπ, εηδηθνύ ζηύινπ θαη ελόο απαγσγνύ) 
 

ΟΜΑΓΑ Α 

α/α Πεξηγξαθή κνλίκσλ πιηθώλ Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδνο ζε € 

Σηκή 

κνλάδνο ζε € 

1. 

Κεθαιή αιεμηθέξαπλνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ CPT-3 

ή Nimbus 60 κε ηα παξειθφκελά ηνπ 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

2. 
Ηζηφο νξνθήο 6 κέηξσλ Θεξκνγαιβαληζκέλνο κε 

εκβάπηηζε κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

3. 

Σεηξαπνιηθφο απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ 

Σ1+2 ζε εμσηεξηθφ κεηαιιηθφ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

50Υ50cm κε IP54 κε Iimp=25kA (10/350κs), 

Imax=200kA (8/20κs), Up<=1,0kV, Υξφλνο 

απφθξηζεο <1nsec, Αληνρή ζε πξνζσξηλή 

ππέξηαζε AC γηα 5 sec βάζεη ηνπ IEC–ΔΝ 61643-

11 ζηα 442V. Με πηζηνπνίεζε θαηά IEC – ΔΝ 

61643-11 θαη UL-1449 κε φια ηα παξειθφκελά 

ηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. (σύμυωνα με την 

τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

4. 
Φεθηαθφο απαξηζκεηήο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 
1 ηεκάρην   

 
 

ΟΜΑΓΑ A πξν ΦΠΑ € 

Φ.Π.Α. 24% € 

ΤΝΟΛΟ Αξηζκεηηθά  € 

ΤΝΟΛΟ Οινγξάθσο 
 € 
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ΟΜΑΓΑ Β (πξνκήζεηα πιηθώλ ζύλδεζεο αιεμηθέξαπλνπ θαη απαγσγνύ) 

α/α Πεξηγξαθή πιηθώλ εγθαηάζηαζεο Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδνο ζε € 

Σηκή 

κνλάδνο ζε € 

1. 

Παξειθφκελα πιηθά γηα λα ζπλδεζεί ε θεθαιή 

ηνληζκνχ κε ην ζχζηεκα γείσζεο [φπσο π.ρ αγσγφο 

50η.ρ Cu/eSn, αλνμείδσηνη ζθ/ξεο, αλνμείδσηα 

ζηεξίγκαηα (φρη θνπκπσηνχ ηχπνπ)] 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

2. 

χζηεκα γείσζεο απνηεινχκελν απφ δψδεθα (12) 

ηεκάρηα ειεθηξφδηα Φ17Υ1200mm ή 

Φ14Υ1500mm  κε πάρνο επηράιθσζεο >254κm 

καδί κε ηα παξειθφκελά ηνπο (αλνμείδσηνη 

ζθηθηήξεο θιπ) 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

3. 

Θήθε ζηήξημεο θαη καγλεηηθή θάξηα θαηαγξαθήο 

θεξαπληθνχ ξεχκαηνο 

(σύμυωνα με την τεχνική περιγραυή) 

1 ζεη   

 

ΟΜΑΓΑ Β πξν ΦΠΑ € 

Φ.Π.Α. 24% € 

ΤΝΟΛΟ Αξηζκεηηθά  € 

ΤΝΟΛΟ Οινγξάθσο 
 € 

 
 
ΟΜΑΓΑ Γ (Δξγαζίεο απεγθαηάζηαζεο δύν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο 

θαη εγθαηάζηαζεο ελόο αιεμηθέξαπλνπ θαη ελόο απαγσγνύ θξνπζηηθώλ 

ππεξηάζεσλ) 
 

ΟΜΑΓΑ Γ 

α/α πλνπηηθή  Πεξηγξαθή  εξγαζηώλ  Σηκή Μνλάδνο ζε € 

1 

Απεγθαηάζηαζε δχν (2) αιεμηθέξαπλσλ, 

έθδνζεο απαιιαθηηθνχ απφ ηνλ Γεκφθξηην γηα 

ηα ξαδηελεξγά ζηνηρεία, εγθαηάζηαζε ελφο (1) 

αιεμηθέξαπλνπ θαη ελφο απαγσγνχ θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ. 
(ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

Καηά απνθνπή  

 

ΟΜΑΓΑ Γ πξν ΦΠΑ € 

Φ.Π.Α. 24% € 

ΤΝΟΛΟ Αξηζκεηηθά  € 

ΤΝΟΛΟ Οινγξάθσο 
 € 
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ΤΝΟΛΟ 

Γηα ηελ απεγθαηάζηαζε δχν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ελφο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελφο (1) απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζηνλ 

γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ζην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. € 

Φ.Π.Α 24% € 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ Φ.Π.Α. € 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ Φ.Π.Α.(νινγξάθσο) 

 

 

 
 

 

 

             Ζκεξνκελία:                                                                                               θξαγίδα θαη ππνγξαθή 

                                                                                                       Πξνζθέξνληνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα

i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ/ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΑΙΚΩΝ 
ΔΡΔΤΝΩΝ 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : ΔΛΓΟ-Γήκεηξα :55143 / 
ΙΓΔ:55143_37 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ΒΑΙΛΙΚΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚ 57006 
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δπάγγεινο Υαβαιέο 
- Σειέθσλν: 2310 461172, 172 εζ 217 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: foukaridou@fri.gr 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): http://www.fri.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Τίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνύ CPV): [Πξνθήξπμε γηα ηελ απεγθαηάζηαζε δύν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο, 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο (1) αθεμηθέξαπλνπ θαη ελόο (1) απαγσγνύ θξνπζηηθώλ 
ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο.  

. 
Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο ζα βαξύλεη ηελ Δζληθή πκκεηνρή» 
- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: [(CPV:3121600-3, CPV:31216100-4 CPV:45312311-0) ]. 
- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηα] 
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): [   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
ii
: 

Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ 
ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε

iii
; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξών 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

iv
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα 
απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε [] Ναη [] Όρη 
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δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από 
θνηλνύ κε άιινπο

v
; 

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

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

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

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

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

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν [……] 
 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vi
 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

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

V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο 

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

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηό 
ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη 

Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

vii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi
· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ

xv
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 
από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

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

xvi
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιόγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] 
θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xviii
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)xix
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xx

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη όιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

xxi
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ όρη αλαθέξεηε:  
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απόθαζεο; 
- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απόθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 
δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xxii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

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

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

 

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

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

xxiii
 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπ

xxiv
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο

xxv
 

: 
α) πηώρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή 
από ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο ππόςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

xxvi
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

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

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

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

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxviii, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο

xxix
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα

xxx
 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή 
άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα επηβεβαηώζεη 
όηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) είλαη  ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ 
απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 
 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 
– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη

xxxi
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ

xxxii
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ/ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΑΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε 
ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 
ζην……………………………………........... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ 
παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ππ’ αξηζκ.πξση                              
Γηαθύξεμεο. 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 
                                                           
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 

το ςφνολο αυτϊν 

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

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

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

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

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

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

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετήςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το 

ςφνολο του ετήςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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vi  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii 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.  

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

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

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

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 

του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

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

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

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικώνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 

1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

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

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

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

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

xxi 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).  

xxii 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  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

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

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

xxix Πρβλ άρκρο 48. 

xxx  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από 

τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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