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Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη αλήθεη ζην Γεκφζην Σνκέα 

(Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14. Η θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 

4412/16.  

Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηε ζρεηηθή πίζησζε ηνπ θσδηθνχ 258 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ Φνξέα. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα αζιεηηθνύ ηκαηηζκνύ όισλ ησλ εζληθώλ νκάδσλ, 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ νκνζπνλδηαθώλ πξνπνλεηώλ θαζώο θαη ησλ εζληθώλ νκάδσλ Beach 

Volley, πξνϋπνινγηζκνύ 15.100 επξώ πιένλ ΦΠΑ, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 35.000 επξώ πιένλ ΦΠΑ. 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο/πξνκήζεηεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 18412000-0 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΔΟΠΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 31.12.2018. 

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο. 

Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 ηεο απφ 04.05.2018 απφθαζεο ηεο 24εο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
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ΔΟΠΔ  πεξί  πξνθεξχμεσο  ηνπ  παξφληνο  δηαγσληζκνχ θαη  ηεο  ζπκβαηηθήο αλάζεζεο  ηνπ  

νηθείνπ αληηθεηκέλνπ, 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πβάζεσλ 

(ΚΗΜ∆Η).  

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζην Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν ηεο ΔΟΠΔ (ΟΑΚΑ, Αλνηθηφ 

Κνιπκβεηήξην, πχξνπ Λνχε, Μαξνχζη) κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 22.05.2018 θαη 

ώξα 13.00 κ.κ., µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ 

εµεξνµελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί 

ηνλ δηαγσληζµφ, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Ο δηαγσληζµφο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο ΔΟΠΔ,  

παξνπζία ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο θαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Η απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα. ην δηαγσληζµφ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη νη 

δηαγσληδφµελνη ή λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, ελψπηνλ ηεο αξµφδηαο δεµφζηαο 

επηηξνπήο.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ζηηο 10.05.2018. 

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  

Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Κξηηήξην αλάζεζεο
 
ηεο χκβαζεο

 
είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν. ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»  

β. Η επσλπµία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

γ. ν Σίηινο ηεο ζχµβαζεο  

δ. Η θαηαιεθηηθή εµεξνµελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.  

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχµελα ζρεηηθά µε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:  

Α) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 πκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, ππνγεγξακκέλν απφ ην Νφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ πξνζθέξνληα 

 Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ (ή ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.  

 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξµφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, είλαη ελήµεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη µε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεµέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ . 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ (ή ηζνδχλαµεο επαγγειµαηηθήο νξγάλσζεο εάλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ή εγθαηεζηεµέλνπο ηελ αιινδαπή), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπ.  

 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνµηµνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην 

ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφµελνπο µε µνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), 

επηθπξσµέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφµελνπ θαη ησλ 
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εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα µέιε ηνπ ∆.., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσµα λα 

δεζµεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνµηµνπνίεζεο απηψλ, αλ 

απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ.  

 Τπεχζπλε ∆ήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία ζα δειψλνληαη: (i) Οη ηπρφλ λνµηθνί πεξηνξηζµνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. (ii) φηη 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο δελ έρνπλ εθδνζεί, κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ: αα) ηξεηο (3) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν 

(2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. (iii) Όηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο. (vi) Όηη απνδέρνληαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο γηα 90  εµέξεο απφ ηελ 

εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

Δθφζνλ νη πξνµεζεπηέο ζπµµεηέρνπλ ζην δηαγσληζµφ µε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ µαδί µε 

ηελ πξνζθνξά ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

Β) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, prospectus θαη Τπεχζπλε ∆ήισζε φηη ηα πξνζθεξφµελα είδε ζα 

είλαη ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο . Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιφγσ µεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν µε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη  

Γ) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη 

ζπκπιεξσκέλε θαη λνκίκσο ππνγεγξακκέλε ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. Οη 

ηηµέο ηεο πξνζθνξάο δίλνληαη επί πνηλή απνθιεηζµνχ ζε ΔΤΡΩ, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνµήζεηα 

εηδψλ. Οη ηηµέο ηεο πξνζθνξάο δελ µεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ 

ηπρφλ παξαηάζεψλ ηεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο. Η πξνζθεξφµελε ηηµή επί 

πνηλή απνθιεηζµνχ πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο ελδεηθηηθήο πξνυπνινγηζµέλεο ηηµήο. ηελ ηηκή ζα 

πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε απηψλ θαη ηνπ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ ζα αλαθέξεηαη μερσξηζηά. 

 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ΓΔΝ ζα ηζρχεη δηαδηθαζία αληπξνζθνξψλ. 

 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζµέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε θαη 

µνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξµφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ), θαηά ηνλ έιεγρν, µνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη 

ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη µε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

µνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  

Β) Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αξµφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ.  

ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη Οηθνλνµηθέο Πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο 

θξίζεθαλ θαηάιιειεο θαη θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεη ε Δπηηξνπή.  
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Μεηά ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε αξµφδηα επηηξνπή 

δηαβηβάδεη ηελ εηζήγεζή ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηµέλνπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Η 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζµνχ εθδίδεηαη απφ ην απνθαηλφµελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί αµέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνµσλ απνηειεζµάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο 

θαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνµίδνληαο ηελ πξνβιεπφµελε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Η ππνγξαθή ηνπ 

ζπµθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αζθείηαη εληφο πξνζεζµίαο πέληε (5) εµεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) 

εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, θαηφπηλ γλσµνδφηεζεο ηνπ αξµνδίνπ 

νξγάλνπ (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ), εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ ίζνπ 

µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απνηειεί 

δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 

παξάιεηςε.  

Η πιεξσκή ηνπ επηιερζεζνκέλνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΟΠΔ 

εληφο έηνπο απφ ηεο εθδφζεσο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθηακίεπζεο ηεο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο.   

Η ΔΟΠΔ δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζε αλάδεημε πξνκεζεπηή, εθφζνλ νη πξνζθνξέο θξηζνχλ κε 

ζπκθέξνπζεο, απφ ην ιφγν δε απηφ, δε γελλάηαη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ νηνπδήπνηε πξνζθέξνληνο.  

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηα ηεο παξνχζεο πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ, ζεκαίλεη θαη απνδνρή ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν πξνκεζεπηή. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

Η ΔΟΠΔ ζα ρξεηαζηεί πξνκήζεηα αζιεηηθνύ ηκαηηζκνύ όισλ ησλ εζληθώλ νκάδσλ, ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ νκνζπνλδηαθώλ πξνπνλεηώλ θαζώο θαη ησλ εζληθώλ νκάδσλ Beach Volley, κε 

ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο : 

BEACH VOLLEY 2018 – ΡΟΤΥΙΜΟ  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 

 

I. ΡΟΤΥΑ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 

Α) ΑΝΓΡΩΝ 

Πεξηγξαθή:  αλδξηθφ TOP pike polyester ακάληθν (κε 

ηπξαληάθη), κε ζηξνγγπιή ιαηκφθνςε θαη ζε δεπγάξηα ησλ 

δχν πνπ θέξνπλ αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ 1 θαη 2 (κπξνζηά 

αξηζηεξά ζην ζηήζνο θαη πίζσ ζην πάλσ κέξνο ηεο πιάηεο), 

ζε χςνο αξηζκνχ 5 εθ. (ρξψκα άζπξν)  

 ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ  

ΥΡΩΜΑΣΑ S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΡΩΜΑ 

Πνξηνθαιί 20 40 60 40 20 180 

Κίηξηλν 20 40 60 40 20 180 

Γαιάδην 20 40 60 40 20 180 

Λαραλί 20 40 60 40 20 180 

ΤΝΟΛΟ 720 

 

Β) ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Πεξηγξαθή:  γπλαηθείν κπνπζηάθη cotton elastane, κε αλνηρηή 

ζηξνγγπιή ιαηκφθνςε θαη ζε δεπγάξηα ησλ δχν πνπ θέξνπλ 

αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ 1 θαη 2 (κπξνζηά αξηζηεξά ζην 

ζηήζνο θαη πίζσ ζην πάλσ κέξνο ηεο πιάηεο), ζε χςνο 

αξηζκνχ 5 εθ. (ρξψκα άζπξν) 

 ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ  

ΥΡΩΜΑΣΑ S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΡΩΜΑ 

Κφθθηλν 20 40 40 20  120 

Κίηξηλν 20 40 40 20  120 

Μπιέ 20 40 40 20  120 

Πξάζηλν 20 40 40 20  120 

ΤΝΟΛΟ 480 
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II. ΡΟΤΥΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 

 

POLO 

Πεξηγξαθή:  θνληνκάληθν POLO (κε γηαθαδάθη), 

κνλφρξσκν, πιηθφ pike polyester  170-180 gr.  

 ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ  

ΥΡΩΜΑΣΑ S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ 

ΥΡΩΜΑ 

Κππαξηζζί 10 20 40 20 10 100 

Θαιαζζί 10 20 40 20 10 100 

Καθέ ηακπά 10 20 40 20 10 100 

ΤΝΟΛΟ 300 

 

 

T-SHIRT 

Πεξηγξαθή:  θνληνκάληθν T-shirt κε ζηξνγγπιή 

ιαηκφθνςε, κνλφρξσκν, πιηθφ Cotton-Polyester, 200 gr. 

 
ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ 

ΜΔΓΔΘΟ 
 

ΥΡΩΜΑΣΑ S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΡΩΜΑ 

Κππαξηζζί 10 20 40 20 10 100 

Θαιαζζί 30 40 60 40 30 200 

Καθέ 

ηακπά 

10 20 40 20 10 100 

Λαραλί 10 30 30 20 10 100 

ΤΝΟΛΟ 500 

 

 

ΒΔΡΜΟΤΓΔ & SHORTS 

Πεξηγξαθή:   

Α) βεξκνχδα ηχπνπ ζηξαηνχ/εθζηξαηείαο, ρξψκαηνο θαθέ 

ηακπά ή ραθί, πνηφηεηα θαξαβφπαλν, κε πιατλέο ηζέπεο,  κε 

θνπκπηά ή θεξκνπάξ θαη ιάζηηρν απμνκείσζεο θάξδνπο 

κέζεο. 

Β) short γηα ball boys, ρξψκαηνο κπιε ζθνχξν, βακβαθεξφ-

polyester   
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ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ 

ΜΔΓΔΘΟ 
 

 S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΡΩΜA 

1.ΒΔΡΜΟΤΓΑ 

Υξψκαηνο  

Καθέ ηακπά ή 

ραθί 

10 40 40 40 20 150 

2. Shorts Ball 

Boys κπιε 

ζθνχξν 

40 60 60 20 20 200 

 

ΚΑΠΔΛΑ 

Πεξηγξαθή:   

Πνηφηεηα Α’: Baseball cap (εμάθπιιν) βακβαθεξφ κε 

ξπζκηδφκελν πίζσ θιείζηκν, θαιήο πνηφηεηαο 

Πνηφηεηα Β’: Baseball cap παηδηθνχ ηχπνπ β’ πνηφηεηαο 

 
ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΝΑ 

ΜΔΓΔΘΟ 
 

ΥΡΩΜΑΣΑ S M L XL XXL 

ΤΝΟΛΟ 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΡΩΜΑ 

Πνηφηεηα 

Α’- Μπεδ ή 

Καθέ 

ηακπά ή 

ραθί (ίδην 

κε ηελ 

βεξκνχδα) 

     200 

Πνηφηεηα 

Α’-  

Κππαξξηζί 

     100 

Πνηφηεηα 

Β’ - Μπιε 

ζθνχξν 

10 30 30 20 10 200 

ΤΝΟΛΟ 500 

 

                                              

 

ΔΚΣΤΠΩΔΙ 

 

ε φια ηα tops (αγσληζηηθά – t-shirt – polo θαη θαπειάθηα, λα ηππσζεί ην ινγφηππν ηεο ΔΟΠΔ 

(ηεηξαρξσκία) δεμηά ζην ζηήζνο, ζε δηάκεηξν 6 εθ. 

 

 

 

 

 

 

18PROC003074853 2018-05-10

ΑΔΑ: ΨΣ6Λ469ΗΙΩ-ΖΛΓ



Πεξηγξαθή αζιεηηθνύ ηκαηηζκνύ   όισλ ησλ Δζληθώλ νκάδσλ –Π.Ο.Π  γηα ην 

έηνο 2018: 
 

 

1)Φφξκεο αγψλα 120ηκρ  

2)Πφιν αγψλα 260ηκρ  

3)Πξνπνλεηηθά t-shirt  400ηκρ  

4)Πξνπνλεηηθά shorts 200ηκρ  

5)Tζάληεο Σαμηδίνπ 60ηκρ  

6)Μπνπθάλ Σαμηδίνπ 40ηκρ  

7)Bεξκνχδεο Ξελνδνρείνπ 60ηκρ  

8)Δκθαλίζεηο αγψλα αγνξηψλ 50ηκρ  

9)Δκθαλίζεηο αγψλα θνξηηζηψλ 50ηκρ  

10)φξηο  αγψλα αγνξηψλ 50ηκρ  

11)Κνιάλ  αγψλα θνξηηζηψλ 50ηκρ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  ΣΔΤΓ 

 

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  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: [Διιεληθή Οκνζπνλδία  Πεηνζθαίξηζεο (ΔΟΠΔ)] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΟΑΚΑ, Αλ.Κνιπκβεηήξην, πχξνπ 

Λνχε, Μαξνχζη] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [νθηαλφο Νίθνο] 

- Σειέθσλν: [210-6801999] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [hellas@volleyball.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.volleyball.gr   

] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [πξνκήζεηα αζιεηηθνύ ηκαηηζκνύ όισλ ησλ εζληθώλ νκάδσλ, ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ νκνζπνλδηαθώλ πξνπνλεηώλ θαζώο θαη ησλ εζληθώλ νκάδσλ Beach 

Volley, (CPV): 18412000-0] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [νρη] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ 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: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [x] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ 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: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα 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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ 

ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

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 νηθνλνκηθφο 

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: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

18PROC003074853 2018-05-10

ΑΔΑ: ΨΣ6Λ469ΗΙΩ-ΖΛΓ



Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο 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 ζύκθωλα 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 νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ του 

άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  προτίιεται να αναιέςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ 

ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για κάιε 

υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  

18PROC003074853 2018-05-10

ΑΔΑ: ΨΣ6Λ469ΗΙΩ-ΖΛΓ



Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
·
 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο·
 

6. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν 

είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη  
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νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

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

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

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):
 
 

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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 

ν αλαζέηωλ 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 ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 
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Μζρος VI: Τελικζς δηλώσεις 

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, 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
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο 

Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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