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                                              ΑΔΑ: ΩΟΠΝ469ΘΓΤ-ΝΣΗ 
                                                                        ΚΘΜΔΘ:19PROC005767695 2019-10-29 

                                                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:4137 
                                                                        ΘΜΕΡ:29/10/2019     

                                                                                             
 
 
 
 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  
----------------------------  

 
ΔΘΜΟΙΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΙΑΣΑΚΣΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ, 
(ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΠΟΟΤ ΚΑΘΕ 
ΔΙΑΣΑΚΣΙΚΘ), ΤΝΟΛΙΚΘ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ  ΔΑΠΑΝΘ  ΠΟΟΤ 30.000,00 ΕΤΡΩ. 
 

(του άρκρου 117 του ν. 4412/2016) 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ  
 
CPV: 22413000-8, 30199750-2 
 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ: 30.000,00€ ΜΘ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 

ΦΠΑ: 0% 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 12.11.2019 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 12.11.2019 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ: Θ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ (ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΤ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΠΟΟΤ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΑΚΣΙΚΘ) 
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ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Το Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΟ», που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Αγίου Κωνςταντίνου αρικ. 22-24,  και 

εκπροςωπείται νόμιμα, ζχοντασ υπ’ όψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ' 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και 

ειδικότερα : 

Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Αϋ), «Εκνικό Θζατρο, Κρατικό Θζατρο Βορείου 

Ελλάδοσ και Άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

 του ΡΔ 118/1997 (ΦΕΚ  106 Αϋ) « Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργιάσ Εκνικοφ 

Θεάτρου και Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου Ελλάδοσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», ωσ 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» 

- Τθσ με αρικ. 158/2016 Απόφαςθσ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του 

«Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ» (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 

οδθγιϊν (ΦΕΚ Β 3698) 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 
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 τθσ με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 Του ΡΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από του διατάκτεσ» (ΦΕΚ Αϋ145),  

όπωσ ιςχφει 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

 τθσ από 01-09-2018 και με αρικ. πρωτ: 4388/07-12-2018 Συλλογικισ Σφμβαςθσ 

εργαςίασ μεταξφ του  Εκνικοφ Θεάτρου  και του Σωματείου Εργαηομζνων Εκνικοφ 

Θεάτρου και ειδικότερα το άρκρο 7 περίπτωςθ 4, όπου ορίηεται ρθτά ότι οι 

προβλεπόμενεσ παροχζσ ςυναρτϊνται με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του Εκνικοφ 

Θεάτρου και για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να επανεξετάηονται  

 τθ με αρικ. πρωτ.: 3805/03.10.2019 Απόφαςθ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Εκνικοφ Θεάτρου, θ οποία ελιφκθ κατά τθν 43θ Συνεδρίαςι του τθσ 27θσ 

Σεπτεμβρίου 2019, κατά τθν οποία αυτό αποφάςιςε τθν προκιρυξθ Δθμόςιου 

Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του 

αναγραφομζνου ποςοφ κάκε διατακτικισ) για τθν προμικεια διατακτικϊν αγοράσ 

προϊόντων από υπεραγορζσ τροφίμων, αντί ποςοφ φψουσ 30.000,00 ευρϊ, που 

αφοροφν  ςτθν παροχι του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2020  

 τθ με ΑΔΑ: 90Ψ469ΗΓΥ-80Υ απόφαςθ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου για τθ 

ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αξιολόγθςθσ, Επιτροπισ Ενςτάςεων και 

Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Δθμόςιου Συνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ 

- Το από 07.10.2019 με  ΑΔΑΜ: 19REQ005661493 εγκεκριμζνο αίτθμα - Απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ τθσ πίςτωςθσ  
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ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 
Σθ με Δθμόςιο υνοπτικό Δθμόςιο Διαγωνιςμό επιλογι Αναδόχου για τθν 

προμικεια διατακτικϊν αγοράσ προϊόντων από υπεραγορζσ τροφίμων, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ, (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του αναγραφομζνου 

ποςοφ κάκε διατακτικισ), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ποςοφ 30.000,00€. 

 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Ν.Ρ.Ι.Δ. που ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ και ειδικότερα ςτον υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και αποτελεί 

«Μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι» 

Κφρια δραςτθριότθτα: Η ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ κεατρικισ τζχνθσ ωσ 

πολιτιςτικοφ, παιδαγωγικοφ και μορφωτικοφ και ψυχαγωγικοφ παράγοντα τθσ 

κοινωνικισ ηωισ 

τοιχεία επικοινωνίασ: 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22-24 

Πόλθ: ΑΘΗΝΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ: 10437 

Σθλζφωνο: 210/5288245, 5288264 

Φαξ: 210/5234016 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο: n-t.gr 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΙΣΛΟ, ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΤΝΣΟΜΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1 Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι : 

«Επιλογι Αναδόχου για τθν προμικεια διατακτικϊν αγοράσ προϊόντων από 

Υπεραγορζσ τροφίμων»  

2.2 Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 6  Ν. 4412/2016) 
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Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα 

χιλιάδων  ευρϊ (30.000,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 0% 

Το Εκνικό Θζατρο διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ αιτοφμενθσ ποςότθτασ, 

υπό τον όρο ότι θ αφξθςθ ι μείωςθ δεν κα υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ 

υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Για τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει λθφκεί   απόφαςθ  ανάλθψθσ 

υποχρζωςθσ με ΑΔΑΜ: 19REQ005661493/07.10.2019.  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του Εκνικοφ 

Θεάτρου και υπόκειται ςε όλεσ τισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία.  

2.3 φντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. Ε 

Ν.4412/2016) 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τθν επιλογι Αναδόχου για τθν προμικεια ζξι 

χιλιάδων  (6.000) διατακτικϊν ονομαςτικισ αξίασ πζντε (5) ευρϊ εκάςτθσ,  για τθν 

αγορά προϊόντων από Υπεραγορζσ τροφίμων, διαρκείασ ενόσ ζτουσ από τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προσ διάκεςθ ςτο προςωπικό του Εκνικοφ Θεάτρου, 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 περίπτωςθ 4 τθσ Επιχειρθςιακισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ 

Εργαςίασ μεταξφ του Σωματείου Εργαηομζνων Εκνικοφ Θεάτρου και του Εκνικοφ 

Θεάτρου.  

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

3.1 Διάρκεια ςφμβαςθσ (Άρκρο 53παρ 2 εδ. ια και άρκρο 217 Ν.4412/2016) 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε  δζκα (10) θμζρεσ, και αρχίηει από τθν 

υπογραφι τθσ. 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραςχεκοφν οριςτικά ςτο ςφνολό 

τουσ οι  αιτοφμενεσ προμικειεσ, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 

εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

(Άρκρο 117  Ν.4412/2016) 

Η επιλογι του αναδόχου, κα γίνει με τθ διαδικαςία του «Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ» 

του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και 

τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρο 25  Ν. 4412/2016) 

5.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ςε 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που λειτουργοφν ωσ 

υπεραγορζσ τροφίμων (SUPER MARKET), που νομίμωσ ζχουν τθ δυνατότθτα 

προμικειασ των αιτουμζνων διατακτικϊν. 

5.2. Τυχόν κοινι προςφορά κοινοπραξίασ πρζπει να υπογράφεται είτε από όλα τα 

μζλθ τθσ, είτε από εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

5.3. Για τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ υπό μορφι ενϊςεων ι προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 

για τθν υποβολι προςφοράσ (άρκρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016). Τα μζλθ αυτϊν των 

Κοινοπραξιϊν – Συμπράξεων – Ενϊςεων ευκφνονται το κακζνα, ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ τθσ ανικανότθτασ για 

οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των Κοινοπραξιϊν-Συμπράξεων-

Ενϊςεων δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 

ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα 

προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να 

ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι και τουσ 

ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ των Κοινοπραξιϊν-Συμπράξεων-Ενϊςεων και ςτισ 

δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ, ο οποίοσ πρζπει να 

πλθροί τουσ όρουσ των τευχϊν. Η αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι 

ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από τθν Επιτροπι Διενζργειασ  και Αξιολόγθςθσ του 

διαγωνιςμοφ και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εφόςον όμωσ θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνει ςε ζνωςθ ι ςφμπραξθ οικονομικϊν 

φορζων, αυτι υποχρεοφται να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον θ 

λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποίθςθ ι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 4, Ν. 4412/2016). 

5.4. Τα προαναφερκζντα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα 

ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου. 
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5.5. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να ςυμμετάςχει ςε ζνα μόνο 

διαγωνιηόμενο ςχιμα, αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλοσ Σφμπραξθσ, Κοινοπραξίασ ι 

Ζνωςθσ.  Σε αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείονται από το διαγωνιςμό, τόςο το φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο, όςο και όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα ςτα οποία ςυμμετζχει 

το ίδιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο.  

5.6. ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ: Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν δίκτυο 

άνω των ςαράντα (40) καταςτθμάτων ςτθν Ακινα. Ρρζπει επίςθσ να διακζτουν 

ευρεία, εξαςφαλιςμζνθ ποιότθτα και επάρκεια προςφερόμενων ειδϊν κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ των διατακτικϊν. Πλα τα είδθ πρζπει να πωλοφνται από όλα τα 

καταςτιματα τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ και ςτισ ίδιεσ τιμζσ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΑΤΣΑ -  ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ (Άρκρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν. 

4412/2016) 

6.1. Ζγγραφα φμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια  του άρκρου 2, παρ. 1, περ. 14 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

Α) Η παροφςα διακιρυξθ με τα  Ραραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

τμιμα αυτισ  

Β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ΤΕΥΔ, Ραράρτθμα Ι  

Γ) Το Τυποποιθμζνο ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ,  Ραράρτθμα ΙΙ 

Δ)  Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, Ραράρτθμα ΙΙΙ 

Ε)  Υπόδειγμα Σφμβαςθσ, Ραράρτθμα IV 

ΣΤ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν 

από τθν ανακζτουςα αρχι. 

6.2  ειρά Ιςχφοσ. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν 

τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ:  

Ι. Το ςυμφωνθτικό τθσ ςφμβαςθσ 

2.Η Διακιρυξθ με τα παραρτιματα τθσ. 
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3.Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

4. Η οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 

6.3  Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ 

διακιρυξθσ ςτα Ραραρτιματα τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ  του Εκνικοφ Θεάτρου : www.n-t.gr, ενϊ θ παροφςα Διακιρυξθ και τα 

παραρτιματά τθσ διατίκενται και ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 8.30 μζχρι 

14.30 ςτο Τμιμα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Θεάτρου, επί τθσ οδοφ 

Σατωβριάνδου αρικ. 42, 2οσ όροφοσ, τθλ. 210/5288277. Για τθν παραλαβι των 

τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 

επιμζλεια του τθν αναπαραγωγι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

με τθν Αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο προθγοφμενο εδάφιο δαπάνθσ και τθ 

δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Η Αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα 

ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ 

αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ τουσ ςτον 

ενδιαφερόμενο. 

6.4 Διευκρινίςεισ - υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (Άρκρο 121, περ. 5 εδ. αϋτου Ν. 

4412/2016) 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 

6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 

εξετάηονται. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 97 του Ν. 4412/2016) 

I. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό 

διάςτθμα 90 θμερϊν και αυτό πρζπει να δθλϊνεται εγγράφωσ ςτθν οικονομικι 

τουσ προςφορά. Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των 

http://www.n-t.gr/
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προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρκρο 97, παρ. 4 και αποδεχκοφν 

τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον 

αυτό χρονικό διάςτθμα. 

II. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ 

διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΙΙΙ. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 

ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο 90 

θμζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά 

ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 

αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 

ανωτζρω ανϊτατου ορίου, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ 

τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 

εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ 

των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε 

να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) ςτον ιςτότοπο: 

http://www.eprocurement.gov.gr/ 

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν 

περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο 

διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.n-t.gr 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ (Άρκρο 86 Ν.4412/2016) 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.n-t.gr/
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Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ (Υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του 

αναγραφόμενου ποςοφ κάκε διατακτικισ). 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρα 73,74 & 75  Ν.4412/2016) 

10. 1. Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν 

άρκρο και αποτυπϊνονται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(εφεξισ ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων, 

προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα 

μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται 

ςε μια από τισ καταςτάςεισ των  άρκρων 73 παρ. 1,2 & 4 του Ν. 4412/2016. 

10.2  ΣΕΤΔ ( Άρκρο 79 παρ. 4 του Ν4412/2016) 

 Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με 

τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΛΔΑ: ΩΧΟΙΠΞΤΒ-AKH  και κα διατίκεται 

ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι ωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτθν θλεκτρονικι  διεφκυνςθ www.n-t.gr για τθ 

διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το 

υπογράψουν και να το υποβάλλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ μορφι.  

10.3 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥΔ, το οποίο 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα Αϋ) είναι οι εξισ: 

Α) Να μθν υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα  αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 

73 του Ν. 4412.2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ III Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι 

που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του 

προθγουμζνου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν  (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ 

http://www.n-t.gr/
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ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ 

παροφςασ περίπτωςθσ Α, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 

παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Αν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο 

εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 

ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 

γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ 

ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 

μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι 

παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο 

και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ III.Β. του 

ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηεται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ). 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παροφςα περίπτωςθ, 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 
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ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Γ) Να μθν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι να μθ τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου. 

Η Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία 

εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

Δ) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που 

προβλζπονται ςτισ παρ. 2 και 5 του όρκρου 18 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του άρκρου 73 του Ν.44122016. 

Ε) Να μθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτα του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.  

Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ, Δ & Ε αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ III.Γ του 

ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα) ςτα αντίςτοιχα πεδία. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι  αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν 

αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν 

είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων 

Α, Β, Γ , Δ & Ε. 

Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι 
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οριςμζνα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ Α, Β , Γ , Δ και Ε και περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 17 τθσ 

παροφςασ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ- ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

10.4  Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται, και μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. υποβάλλεται δε κατά 

περίπτωςθ ωσ εξισ: 

Α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από 

τον/τουσ διαχειριςτζσ, Β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ,  και Γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Το μζροσ I είναι ςυμπλθρωμζνο και όλα τα υπόλοιπα μζρθ ςυμπλθρϊνονται από 

τον οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν επιλεγεί 

από τθν Υπθρεςία, όπωσ εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ Αϋ 

τθσ παροφςασ. 

Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και 

τθν υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει 

κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Επιςθμαίνεται ότι: 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και 

να υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ. Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι 

ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ IV (βλζπε άρκ. 10.5 τθσ παροφςασ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται 

ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),  το οποίο είναι δυνατό να 

φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
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φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ 

παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 

όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 

το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

10.5  Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων (ϋΑρκρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι, 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να 

πράξει τοφτο, εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ 

λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ  

ςφμβαςθσ. 

β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ 

ΙΙ.Α. ,Τρόποσ ςυμμετοχισ) και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα 

επιμζρουσ ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΣΕΤΔ 

για κάκε φορζα-μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα Μζρθ ΙΙ ζωσ IV. 

γ)Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 

μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

10.6 Τπεργολαβία (Άρκρα  58 και 131 Ν.4412/2016) 

Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν δεν μπορεί να ανατεκεί υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Άρκρα 96 και 121 του Ν.4412/2016) 

11.1 Σόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο του Εκνικοφ Θεάτρου ςτθ διεφκυνςθ : 

Σατωβριάνδου αρικ. 42, Ακινα, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, ςτισ 12/11/2019 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

(θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 

προςφορϊν). 

11.2 Σόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι   φάκελοι   των   προςφορϊν   υποβάλλονται   ςτο   πρωτόκολλο   του Εκνικοφ 

Θεάτρου,   ςτθν   διεφκυνςθ   τθσ  παραγράφου 11.1, ωσ  ανωτζρω. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με : 

(α) με κατάκεςθ τουσ ςτο πρωτόκολλο του Εκνικοφ Θεάτρου είτε 

(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με ταχυμεταφορά 

(courier) ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Εκνικοφ Θεάτρου. ε περίπτωςθ 

αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Εκνικοφ Θεάτρου, το αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Το Εκνικό Θζατρο δεν φζρει ευκφνθ για 

τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 

ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν 

φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα και αν 

το Εκνικό Θζατρο  ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Αρχι  με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ 

άνω καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται 

αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία και παραδίδονται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται 

κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται 

από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ.  Η παραλαβι μπορεί να 

ςυνεχιςτεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 

ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςερχομζνων ενδιαφερομζνων 

οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο 

του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ 

και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. Ρροςφορζσ που 
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υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να 

αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ.  

Η Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 

ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :  

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από 

τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) 

θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Η διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 

που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν.  

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία 

για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Υπθρεςία να 

παρατείνει τισ προκεςμίεσ. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΓΛΩΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (Άρκρα 92 ζωσ 96 Ν. 

4412/2016) 

12.1. Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 

φάκελο ςφμφωνα με το άρκρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

Α. Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΑΜΜΑΤΑ 

Β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Διακιρυξθσ 

Δ. Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν & 

Ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα 

εμπεριζχει τουσ υποφακζλουσ που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία 

του άρκρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ: 
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Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ.  Σθμειϊνεται ότι ο 

μειοδότθσ κα είναι ζνασ για όλθ τθν παρεχόμενθ  προμικεια.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα εμπεριζχει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ: 

α)  Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (βλζπε παρ. 12.2. Α τθσ παροφςασ) 

β)  Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», 

(βλζπε παρ. 12.2.Β  τθσ παροφςασ). 

Πλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ κα πρζπει να αναγράφουν ευκρινϊσ τθν ονομαςία του 

περιεχομζνου τουσ ( «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΡΟΣΦΟΑ») και τθν πλιρθ «ΕΡΩΝΥΜΙΑ» του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 

12.2 Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 

12.2.Α. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (Άρκρο 93 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο 

και αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ: 

Α) Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 10 τθσ παροφςασ.  

Β) Τα   κατά   περίπτωςθ   νομιμοποιθτικά   ζγγραφα    ςφςταςθσ   και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα, (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ  νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 

πρζπει  να  προκφπτουν   θ   νόμιμθ  ςφςταςθ  του  νομικοφ  προςϊπου,   όλεσ  οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των  καταςτατικϊν, το/τα  πρόςωπο/α  που δεςμεφει/ουν 

νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ,  δικαίωμα υπογραφισ  κλπ.) κακϊσ και  θ  κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του διοικθτικοφ οργάνου και 

Γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με 

αντιπρόςωπό τουσ. 

Οι  ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωςθ Β ΚΑΙ Γ  δικαιολογθτικά,  για  κάκε οικονομικό φορζα  

που  ςυμμετζχει  ςτθν  ζνωςθ.  

Δ) Παρουςίαςθ του δικτφου καταςτθμάτων, που διακζτει ο ςυμμετζχων, ςτθν 



18 
 

πόλθ τθσ Ακινασ, απ’ όπου προκφπτει ότι διακζτει τουλάχιςτον ςαράντα (40) 

καταςτιματα ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. 

12.2.Β.  Οικονομικι προςφορά (Άρκρο 95 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» περιζχει ςε δφο αντίτυπα (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ 

φορζα, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ, θ οποία κα περιλαμβάνει και τα ακόλουκα: 

 Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του προςφερόμενου ποςοφ κάκε διατακτικισ 

 Το χρόνο παράδοςθσ των διατακτικϊν, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 Το χρόνο εξαργφρωςθσ των διατακτικϊν, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι 

μικρότεροσ του ενόσ (1) ζτουσ από τθν παράδοςι τουσ ςτο Εκνικό Θζατρο 

 Το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, που δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 

ενενιντα (90) θμζρεσ 

 Οποιαδιποτε, κατά τθν κρίςθ των διαγωνιηομζνων, επιπλζον αναγκαία 

ςτοιχεία  

Σθμειϊνεται, ότι ςε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν κα ηθτθκεί ςυμπλθρωματικι 

ζκπτωςθ. 

Ρροςφορά, θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν 

παροφςα Ρροκιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 

από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ, (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 

του αναγραφομζνου ποςοφ κάκε διατακτικισ),ςε ευρϊ. 

Η τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για 

οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθ 

πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ 

αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν, κακϊσ  και θ υποβολι 

αντιπροςφορϊν. 
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12.3 Γλϊςςα 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 

Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, Στα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο 

κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι.  

Συχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και 

του αναδόχου, κα γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

12.4 Λοιπά ςτοιχεία 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογραφοφνται ανά φφλλο από τον οικονομικό 

φορζα ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ 

είτε από εκπρόςωπο τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ 

τθσ ζνωςθσ,(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κακϊσ και 

ο εκπρόςωποσ ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 1 του Ν.4250/2014.  

Ειδικότερα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά: 

Α) ευκρινι φωτοαντίγραφα τω πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 

περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ 

παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (π.χ. 

πλθρεξοφςια ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ) για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ 

υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

Β) ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από 

τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2β του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). 

Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ 

υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (ΑPOSTILE), οι οποίεσ 

απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ 

διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

Γ) ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2β του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ αϋ του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Δ) πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

Ε) Ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, με τθ 

ςυνυποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Σ) Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ και επικυρωμζνθ αρμοδίωσ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει 

γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (ϋΑρκρα 100, 102 και 

117 παρ. 2 Ν.4412/2016) - ιςότιμεσ προςφορζσ (άρκρο90 Ν.4412/2016)  

13.1 Ζναρξθ διαδικαςίασ 

Η αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 11.1 τθσ παροφςασ.  

Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.  

13.2 Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ: 

Α) Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και 

αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ των προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε 

κάκε κυρίωσ φάκελο, δφο υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι δφο 

υποφάκελοι, ο προςφζρων αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ και οι υποβλθκζντεσ υποφάκελοι παραμζνουν κλειςτοί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ολοκλθρϊνεται ςε μία ςυνεδρίαςθ (άρκρο 117 περ. 4 

ν. 4412/2016), κατά τθν οποία αποςφραγίηονται όλοι οι φάκελοι με τθν 

παρακάτω ςειρά: 

Β) Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ των υποψθφίων, των οποίων οι κυρίωσ φάκελοι κρίκθκαν πλιρεισ, 

ελζγχεται το περιεχόμενο, αν είναι ςφμφωνο με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα, 

μονογράφονται δε και  ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο.  Η  Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ  καταχωρεί  όςουσ  υπζβαλαν  προςφορζσ, κατά ςειρά κατάκεςθσ 

κακϊσ  και   τα  υποβλθκζντα   αυτϊν  δικαιολογθτικά  και   τα  αποτελζςματα  του 

ελζγχου αυτϊν ςε  πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ.  

Γ) Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ των υποψθφίων των οποίων οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν κρίκθκαν 

πλιρεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα και ακολουκεί ςχετικι 

ανακοίνωςθ τιμϊν.   
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Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ςτάδια Α και Β 

οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.  

Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ανακοινϊνει ςτουσ εκπροςϊπουσ των υποψθφίων τθ 

δυνατότθτα να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου των φακζλων των υποψθφίων και 

αφοφ ολοκλθρωκεί και θ διαδικαςία αυτι και αποχωριςουν οι εκπρόςωποι των 

υποψθφίων, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςυντάςςουν Ρρακτικό ςτο οποίο ειςθγοφνται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν 

και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μία απόφαςθ, με τθν οποία 

επικυρϊνονται τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων, θ οποία κοινοποιείται 

με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

 Διευκρινίςεισ προςφορϊν: 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, εφόςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει 

από τον προςφζροντα τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 

προςφοράσ του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που 

περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι 

διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Ρροςφζροντα και δεν κεωρείται 

αντιπροςφορά. Τζτοιου είδουσ διευκρινίςεισ κα παραδίδονται εγγράφων ςτθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που αυτι κα ορίηει. 

Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται από Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 

ηθτικθκαν. 

Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν 

τθν ίδια ακριβϊσ τιμι, κα ηθτείται ςυμπλθρωματικι ζκπτωςθ και κα επιλεγεί τελικά 

ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ ο προςφζρων τθ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ.  

Η απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Δ.Σ του Εκνικοφ Θεάτρου) κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 τθσ 

παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ   14    :    ΠΡΟΚΛΘΘ   ΓΙΑ   ΤΠΟΒΟΛΘ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ    ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

(Άρκρο   103 Ν.4412/2016) 
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14.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 

ςτον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 

80 Ν. 4412/2016, όπωσ κακορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, που 

αποδεικνφουν τα όςα δθλϊκθκαν ςτα μζρθ II, III και IV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά 

υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 

14.2  Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 

αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ 

προκεςμίασ τθσ παραγράφου 14.1. αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ 

για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 

ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5, εδάφιο α, τθρουμζνων των 

αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

14.3  Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν 

υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά, 

που προςκομίςτθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 

των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων 

από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, των άρκρων 75, 76 και 77, 

απορρίπτεται θ προςφορά του αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 

καταπίπτει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
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ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.   

14.4  Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι 

αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

14.4 Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 

ςφνταξθ Ρρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του 

φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ  ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 

απόφαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν εν λόγω απόφαςθ 

κατακφρωςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016). 

14.5 Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ) (Άρκρο 80  Ν. 

4412/2016) 

15.1   Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να 

υποβάλει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτθν προκεςμία του άρκρου. 14.1 τθσ παροφςασ 

είναι τα εξισ: 

Α) Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,  για όςα δθλϊκθκαν 

ςτο μζροσ III.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ 

καταδίκεσ). Σο παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που 

υπογράφουν το ΣΕΤΔ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10.4 τθσ παροφςασ. 

Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ): 

I) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν 
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θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.  

II) Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να 

προκφπτει ότι δε ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά θν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.  

ΙΙΙ) Ριςτοποιθτικά εκπροςϊπθςθσ-νόμιμθσ ςφςταςθσ  

Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό 

του με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα 

νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι  χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. ΒΙ και ΒΙΙ   τζτοιου είδουσ 

ζγγραφα ι  πιςτοποιθτικά ι  όπου τα ζγγραφα ι  τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ  ι   ςτισ  χϊρεσ  όπου  δεν  

προβλζπεται  ζνορκθ  βεβαίωςθ,  από  υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον  αρμόδιασ δικαςτικισ ι  διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου   ι   

αρμόδιου  επαγγελματικοφ   ι   εμπορικοφ  οργανιςμοφ   του κράτουσ μζλουσ ι  τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι  τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι  αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν,  όπου κρίνεται αναγκαίο,  επίςθμθ διλωςθ 

ςτθν οποία αναφζρεται  ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα  ι  τα πιςτοποιθτικά τθσ 

παροφςασ παραγράφου  ι ότι  τα  ζγγραφα   αυτά  δεν   καλφπτουν   όλεσ   τισ  

περιπτϊςεισ. Αν διαπιςτωκεί με  οποιονδιποτε  τρόπο ότι,  ςτθν εν λόγω  χϊρα 

εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 

απορρίπτεται. 

Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα - προςωρινό 

ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα - μζλοσ τθσ.  

Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με 

αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα): 
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I) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 10.3, ιτοι να μθν τελεί ο 

οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ 

ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι να μθ τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι 

ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να 

μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, πιςτοποιθτικό εκδόςεωσ 

του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ, που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν 

εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ Γ του άρκρου 10.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ 

παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

που αναφζρονται τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 10.3. 

II) Για τθν περίπτωςθ Δ του άρκρου 10.3, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 

υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, 

ζνορκθ βεβαίωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ι ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ, εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπο του οι οριηόμενοι ςτο μζροσ λόγοι αποκλειςμοφ. 

Δ) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, με το οποίο κα 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά τθν 
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θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι εξακολουκεί να παραμζνει 

εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ. 

15.2 Η Επιτροπι εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ και ενθμερϊνοντασ τουσ 

λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ με προςφορζσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, για τθν θμζρα και 

ϊρα, προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου αυτοφ. Μονογράφονται δε από 

τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ανά φφλλο τα ζγγραφα του ωσ άνω 

φακζλου. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ελζγχει αν ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου πλθροί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ. 

15.3. Πλοι όςοι ςυμμετείχαν ςτο ςτάδιο αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των 

οικονομικϊν προςφορϊν ζχουν δικαίωμα να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου και να λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

15.4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ωσ άνω ενεργειϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ και 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων, ςυντάςςει Ρρακτικό ςτο οποίο: 

Αναφζρει τισ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και τα αποτελζςματα του ςταδίου 

αξιολόγθςθσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου και προτείνει-ειςθγείται τθν αποδοχι ι μθ του εν λόγω φακζλου 

παρακζτοντασ πλιρθ αιτιολογία. 

Αναφζρει τα ονόματα και τθν ιδιότθτα όςων διαγωνιηομζνων παρευρζκθςαν κατά 

τθν αποςφράγιςθ του φακζλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ. 

Μετά τθ ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι παραδίδει: 

- Το ωσ άνω Ρρακτικό με πρωτότυπεσ υπογραφζσ, το οποίο ςυνζταξε κατά τα 

ανωτζρω, 

- Τον φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου και  

- Τα τυχόν υπομνιματα που ζχουν υποβλθκεί  

Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ Θεάτρου, το οποίο είτε επικυρϊνει το εν 

λόγω Ρρακτικό, εφόςον ςυμφωνεί, είτε αποφαςίηει διαφορετικά, παρακζτοντασ 

ειδικι και πλιρθ αιτιολογία, ιδίωσ αναφορικά με τθν απόκλιςι του από το Ρρακτικό 

τθσ Επιτροπισ. 

 ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ - ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ (Άρκρο 105 Ν. 4412/2016) 
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16.1  Η απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρει υποχρεωτικά τισ προκεςμίεσ για τθν 

αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 127 και 360 επόμενα. 

16.2 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά, εκτόσ από 

τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.  

16.3  Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 

(βλζπε άρκρο 18 τθσ παροφςασ). Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα 

αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και 

όταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ 

προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127.  

16.4 Στθ ςυνζχεια, θ Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο και 

τον προςκαλεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παροφςασ. 

16.5 Με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ θ φμβαςθ κεωρείται ωσ 

ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ζχει αποδεικτικό 

και μόνο χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ 

μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ 

από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ 

παραγράφου 1 τουάρκρου106 του Ν.4412/16. 

16.6 Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ, χωρίσ να 

απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ  ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 

αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 

17.1 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, 

17.2 Δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 

κεφάλαια τθσ παροφςασ, 

17.3 Ραρουςιάηει ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ 

των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτθκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι, 

17.4  Είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία 

ι/και αιρζςεισ, 

17.5 Αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά 

τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

17.6 Αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολο τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ 

τμιματα τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ διακιρυξθ, 

17.7 Ραρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ 

Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

17.8 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 90 θμερϊν  από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, 

17.9 Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο, 

17.10 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, χωρίσ αυτό να 

προβλζπεται από τθ διακιρυξθ, 

17.11 Ρροςφορά που αφορά τμιμα των προκθρυςςομζνων προμθκειϊν τθσ 

διακιρυξθσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των αιτουμζνων προμθκειϊν, 

17.12 Η οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, 

17.13 Η οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρο 88 

του Ν.4412/2016. 

17.14 Δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, 

17.15 Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα 

διακιρυξθ. 
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Το Εκνικό Θζατρο δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν 

ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι 

ολικϊσ, τισ προςφορζσ. Το Εκνικό Θζατρο επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει μζροσ ι 

ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι να τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί. Επίςθσ θ 

Διοίκθςθ του Εκνικοφ Θεάτρου διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ 

του και αηθμίωσ για αυτό να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΣΑΕΙ –ΠΡΟΦΥΓΕ (Άρκρο 127 Ν. 4412/2016) 

18.1 Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

18.2  Η ζνςταςθ κατά τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 

μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον 

υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 

δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Η ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 

18.3  Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλθψθσ  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

18.4 Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει 

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ, θ οποία 

μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

18.5  Σε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ με τθλεομοιοτυπία (fax), από τουσ 

προμθκευτζσ, αυτι δεν κα λαμβάνεται υπόψθ παρά μόνο αν επακολουκιςει από 

τθν τθλεομοιοτυπία (fax) θ υποβολι επιβεβαιωτικοφ πρωτοτφπου τθσ ζνςταςθσ. 

18.6  Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό 

(1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. ΤΟ παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 

ζςοδο. Επιςτρζφεται δε, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το 

αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
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18.7  Η προκεςμία υποβολισ ζνςταςθσ και θ τυχόν άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΕΓΓΤΘΕΙ (ϋΑρκρο 72 Ν. 4412/2016) 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και 

εφόςον δεν είναι διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ. 

19.1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Δεν απαιτείται. 

19.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

απευκφνεται δε προσ τθν Αρχι.  

Η εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α)   τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ, 

γ) τον φορζα προσ τον οποίο ευκφνονται, 

δ)  τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε)  το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 

του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

η)    τουσ  όρουσ  ότι:   αα)   θ   εγγφθςθ   παρζχεται   ανζκκλθτα   και   ανεπιφφλακτα,   

ο   δε   εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε 

περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το  ποςό τθσ κατάπτωςθσ  υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

θ)   τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, 

κ)   τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
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ι)   τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 

τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται,  

ια)  τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα 

παρακάτω ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα 

αρχι (Αρχι) προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 

που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 

οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ 

ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον 

τίτλο τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ 

τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Αρχισ ζναντι 

του αναδόχου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολο τθσ μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ Θεάτρου και 

επιβάλλονται ςε αυτόν οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (Άρκρο 106 Ν. 4412/2016) 

Η ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: 

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
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β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του 

ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

δ) αν οι οικονομικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει 

πλζον τθν Αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ 

αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, 

θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ, εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι 

παρ. 3-5 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016. 

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι 

να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι 

θ παράλειψθ. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ - ΚΤΡΩΕΙ (Άρκρο 219  Ν. 4412/2016) 

Η παράδοςθ και παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν από τον προμθκευτι που κα 

αναδειχκεί από τον παρόντα διαγωνιςμό, κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του Εκνικοφ Θεάτρου, 

ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΤΡΩΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΕΙ (Άρκρο 203, 205 & 218 

Ν.4412/2016) 

22.1  Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, 

κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Αρχισ, που είναι 
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ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ 

ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των τυχόν 

παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει 

ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, 

κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςθ του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 

(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων ολικι 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 

4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

22.2  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ 

τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν 

χορθγικθκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Αρχισ.  

Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, και το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 

50% τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 

εκπρόκεςμα,, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%  επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ  των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του 

αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ 

αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερα βία ι ςε υπαιτιότθτα του 

ανακζτοντοσ ι του φορζα διεξαγωγισ. 

Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

22.3 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 

κυρϊςεισ, κατ’ εφαρμογι των άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220,  να 

υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Αρχισ ι του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ *δθλαδι ενϊπιον του Δ.Σ. του Εκνικοφ Θεάτρου+, 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που 

ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ 

αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 

αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 

κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι 

ι  αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 

κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 

ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

23.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε 

περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Η απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν 

επικαλείται. 

23.2Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ 

υποχρεϊςεων του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει 

να γνωςτοποιιςει με ζγγραφο του κοινοποιοφμενο προσ το Εκνικό Θζατρο και να 

επικαλεςκεί τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
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προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από το Εκνικό 

Θζατρο τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ, τον απαλλάςςει από τισ 

ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ ορκισ εκπλιρωςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Ραραλαβι του αντικειμζνου 

τθσ παροφςασ κα γίνει, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ, από το 

αρμόδιο ςυλλογικό όργανο, το οποίο είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει 

ςυγκροτθκεί  κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ-ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, 

ΚΡΑΣΘΕΙ 

25.1.Χρθματοδότθςθ (ϋΑρκρο 53 παρ 2 εδ.η Ν.4412/2016) 

Το ζργο χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ του Εκνικοφ 

Θεάτρου. 

25.2 Φόροι- κρατιςεισ 

Η αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

- κράτθςθ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, επί τθσ 

αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% 

και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου 

- κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ, επί τθσ 

ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων κάκε αρχικισ, 

τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ 

επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 

χαρτοςιμου 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Αρχι. 

Ρροςφορζσ που ηθτοφν απαλλαγι τουσ από τισ παραπάνω επιβαρφνςεισ, δεν 

γίνονται δεκτζσ. 

25.3 Αμοιβι αναδόχου/ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ (άρκρο 200 παρ. 5 Ν. 

4412/2016 ) 
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Η οικονομικι προςφορά του Αναδόχου αποτελεί τθ ςυμβατικι του αμοιβι.  

Η Αμοιβι του Αναδόχου δεν ανακεωρείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο 

Ανάδοχοσ δεςμεφεται για το αμετάβλθτο τθσ οικονομικισ προςφοράσ του για 

οποιοδιποτε λόγο, εκτόσ από αυτοφσ που ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα διενεργθκεί εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από  

τθν παράδοςθ του ςυνόλου των διατακτικϊν ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ, εντόσ του 

προβλεπόμενου ςτθν παροφςα χρόνου παράδοςθσ, με επιταγι ςτο όνομα του 

δικαιοφχου, ι με κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί. 

Κατά τθν πλθρωμι ο ανάδοχοσ απαιτείται να προςκομίςει:  

α) Φορολογικι ενθμερότθτα. 

β) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (όλων των αςφαλιςτικϊν Ταμείων). 

γ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν του ηθτθκεί, από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΘ  ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Η Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 132 του ν.44122016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ 

των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24 /ΕΕ θ 

οποία ζχει αναγνωριςκεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι 

όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

ΑΡΘΡΟ 28 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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28.1. Η ςφμβαςθ ιςχφει πάνω από κάκε άλλο κείμενο που εκδίδεται (διακιρυξθ, 

προςφορά κλπ.) εκτόσ προφανϊν ςφαλμάτων και παραδρομϊν γενικά. 

28.2 Ο ανάδοχοσ ςχετικά με τθν διακιρυξθ και τθν ςφμβαςθ υπάγεται ςτθν 

αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. 

28.3 Οι εκάςτοτε τεχνικζσ προδιαγραφζσ που επιςυνάπτονται, αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

28.4 Χαρακτθριςμόσ ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν κατά τθν προςφορά ωσ 

εμπιςτευτικϊν. 

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ 

κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του. Τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ 

αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» . Στθν αντίκετθ 

περίπτωςθ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 

ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά 

μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα 

τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

28.5 Τζλοσ για όςα δεν αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ, 

ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΡΘΣΡΑ (Άρκρο 18 παρ. 2 & 4 και άρκρο 130 παρ. 1 Ν. 

4412/2016) 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 

ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. 



39 
 

κ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΟΤΛΑΝΣΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άοθοξσ 79 παο. 4 μ. 4412/2016 (Α 147)] 
για διαδικαρίεπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ 

ξδηγιώμ 

Μέοξπ Ι: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςξμςα 
τξοέαi  και ςη διαδικαρία αμάθερηπ 

Παοξυή πληοξτξοιώμ δημξρίεσρηπ ρε εθμικό επίπεδξ, με ςιπ ξπξίεπ είμαι 
δσμαςή η αδιαμτιρβήςηςη ςασςξπξίηρη ςηπ διαδικαρίαπ ρύμαφηπ 
δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Α: Ομξμαρία, διεύθσμρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
(αα)/ αμαθέςξμςα τξοέα (ατ) 
- Ομξμαρία: Μ.Π.Θ.Δ  ΔΗΜΘΙΟ ΗΔΑΣΡΟ 
- Ιχδικϊπ  Αμαθέςξσραπ Αουήπ / Αμαθέςξμςα Υξοέα ΙΖΛΔΖ : 99221235 
- Σαυσδοξμική διεϋθσμρη / Πϊλη / Σαυ. Ιχδικϊπ: ΑΓΘΟΤ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΟΤ 22-24, 
ΑΗΖΜΑ, 10437  
- Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ: ΦΡΖΣΟ ΠΑΣΑΚΖ, ΔΤΖ ΕΘΩΓΑ 
- Σηλέτχμξ: 210/5288245, 210/5288264 
- Ζλ. ςαυσδοξμείξ: suppliesdept@n-t.gr 
- Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη δικςσακξϋ ςϊπξσ) (εάμ σπάουει): www.n-

t.gr 

Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη διαδικαρία ρύμαφηπ ρύμβαρηπ 
- Σίςλξπ ή ρϋμςξμη πεοιγοατή ςηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ςξσ ρυεςικξϋ CPV): «Ποξμήθεια  διαςακςικόμ αγξοάπ ποξψϊμςχμ απϊ Τπεοαγξοέπ 
Σοξτίμχμ» CPV: 22413000-8, 30199750-2 
- Ιχδικϊπ ρςξ ΙΖΛΔΖ: 99221235 
- Ζ ρϋμβαρη αματέοεςαι ρε έογα, ποξμήθειεπ, ή σπηοερίεπ : Ποξμήθειεπ 
- Δτϊρξμ στίρςαμςαι, έμδεινη ϋπαονηπ ρυεςικόμ ςμημάςχμ : - 
- Αοιθμϊπ αματξοάπ πξσ απξδίδεςαι ρςξμ τάκελξ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή (εάμ 

σπάουει):  

 
ΟΚΔ ΟΘ ΤΠΟΚΟΘΠΔ ΠΚΖΡΟΥΟΡΘΔ Δ ΙΑΗΔ ΔΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΔ ΗΑ ΠΡΔΠΔΘ 
ΜΑ ΤΛΠΚΖΡΩΗΟΤΜ ΑΠΟ ΣΟΜ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΟ ΥΟΡΔΑ 
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Μέοξπ II: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 
Α: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 

Σςξιυεία αμαγμώοιρηπ: Απάμςηρη: 

Πλήοηπ Δπχμσμία: [   ] 

Αοιθμϊπ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ (ΑΥΛ): 
Δάμ δεμ σπάουει ΑΥΛ ρςη υόοα 

εγκαςάρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

αματέοεςε άλλξμ εθμικϊ αοιθμϊ 

ςασςξπξίηρηπ, ετϊρξμ απαιςείςαι και 

σπάουει  

[   ] 

Σαυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

Αομϊδιξπ ή αομϊδιξιii: 
Σηλέτχμξ: 
Ζλ. ςαυσδοξμείξ: 
Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη 

δικςσακξϋ ςϊπξσ) (εάμ σπάουει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεμικέπ πληοξτξοίεπ: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι πξλϋ 

μικοή, μικοή ή μεραία επιυείοηρηiii; 

 

Μόμξ ρε πεοίπςχρη ποξμήθειαπ κας᾽ 
απξκλειρςικόςηςα, ςξσ άοθοξσ 20: 
ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 
ποξρςαςεσϊμεμξ εογαρςήοιξ, 
«κξιμχμική επιυείοηρη»iv ή ποξβλέπει 
ςημ εκςέλερη ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ 
ποξγοαμμάςχμ ποξρςαςεσϊμεμηπ 
απαρυϊληρηπ; 
Δάμ μαι, πξιξ είμαι ςξ αμςίρςξιυξ 
πξρξρςϊ ςχμ εογαζξμέμχμ με 
αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ 
εογαζξμέμχμ; 
Δτϊρξμ απαιςείςαι, ποξρδιξοίρςε ρε 

πξια καςηγξοία ή καςηγξοίεπ 

εογαζξμέμχμ με αμαπηοία ή 

μειξμεκςξϋμςχμ εογαζξμέμχμ αμήκξσμ 

ξι απαρυξλξϋμεμξι. 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρε 

επίρημξ καςάλξγξ/Ληςοόξ 

εγκεκοιμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ή 

διαθέςει ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ (π.υ. 

βάρει εθμικξϋ ρσρςήμαςξπ 

(ποξ)επιλξγήπ); 

[] Μαι [] Όυι [] Άμεσ αμςικειμέμξσ 

Δάμ μαι: 
Απαμςήρςε ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ 
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παοξϋραπ εμϊςηςαπ, ρςημ εμϊςηςα Β 
και, ϊπξσ απαιςείςαι, ρςημ εμϊςηςα Γ 
ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ, ρσμπληοόρςε ςξ 
μέοξπ V καςά πεοίπςχρη, και ρε κάθε 
πεοίπςχρη ρσμπληοόρςε και 
σπξγοάφςε ςξ μέοξπ VI.  
α) Αματέοεςε ςημ ξμξμαρία ςξσ 
καςαλϊγξσ ή ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ και 
ςξμ ρυεςικϊ αοιθμϊ εγγοατήπ ή 
πιρςξπξίηρηπ, καςά πεοίπςχρη: 
β) Δάμ ςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ή η 
πιρςξπξίηρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 
γ) Αματέοεςε ςα δικαιξλξγηςικά ρςα 
ξπξία βαρίζεςαι η εγγοατή ή η 
πιρςξπξίηρη και, καςά πεοίπςχρη, ςημ 
καςάςανη ρςξμ επίρημξ καςάλξγξv: 
δ) Ζ εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη 
καλϋπςει ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια 
επιλξγήπ; 
Δάμ όυι: 
Δπιποξρθέςχπ, ρσμπληοώρςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ λείπξσμ ρςξ μέοξπ 
IV, εμόςηςεπ Α, Β, Γ, ή Δ καςά 
πεοίπςχρη ΜΟΝΟ ετόρξμ ασςό 
απαιςείςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ: 
ε) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα είμαι ρε 
θέρη μα ποξρκξμίρει βεβαίχρη 
πληοχμήπ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ και τϊοχμ ή μα παοάρυει 
πληοξτξοίεπ πξσ θα δίμξσμ ςη 
δσμαςϊςηςα ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή 
ρςξμ αμαθέςξμςα τξοέα μα ςη λάβει 
απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική 
βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε 
κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι δχοεάμ; 
Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε:  

 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 
[……][……][……][……] 

Τοόπξπ ρσμμεςξυήπ: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει ρςη 

διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ 

ρϋμβαρηπ απϊ κξιμξϋ με άλλξσπvi; 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, μεοιμμήρςε για ςημ σπξβξλή υχοιρςξύ εμςύπξσ ΤΕΥΔ από ςξσπ άλλξσπ 

εμπλεκόμεμξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 

Δάμ μαι: 
α) Αματέοεςε ςξμ οϊλξ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ έμχρη ή 

 
α) [……] 
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κξιμξποανία   (επικεταλήπ, σπεϋθσμξπ 
για ρσγκεκοιμέμα καθήκξμςα …): 
β) Ποξρδιξοίρςε ςξσπ άλλξσπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ 
απϊ κξιμξϋ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 
δημϊριαπ ρϋμβαρηπ: 
γ) Ιαςά πεοίπςχρη, επχμσμία ςηπ 

ρσμμεςέυξσραπ έμχρηπ ή 

κξιμξποανίαπ. 

 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήμαςα Απάμςηρη: 

Ιαςά πεοίπςχρη, αματξοά ςξσ 

ςμήμαςξπ  ή ςχμ ςμημάςχμ για ςα 

ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί 

μα σπξβάλει ποξρτξοά. 

[   ] 
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Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ μόμιμξσπ εκποξρώπξσπ ςξσ ξικξμξμικξύ 
τξοέα 

Καςά πεοίπςχρη, αματέοεςε ςξ όμξμα και ςη διεύθσμρη ςξσ ποξρώπξσ ή ςχμ 
ποξρώπχμ πξσ είμαι αομόδια/ενξσριξδξςημέμα μα εκποξρχπξύμ ςξμ 
ξικξμξμικό τξοέα για ςξσπ ρκξπξύπ ςηπ παοξύραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ 
δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Δκποξρώπηρη, εάμ σπάουει: Απάμςηρη: 

Ομξμαςεπόμσμξ 
ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία και 

ςξμ ςϊπξ γέμμηρηπ ετϊρξμ απαιςείςαι: 

[……] 
[……] 

Ηέρη/Δμεογόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα [……] 

Σαυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

Σηλέτχμξ: [……] 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: [……] 

Δάμ υοειάζεςαι, δόρςε λεπςξμεοή 

ρςξιυεία ρυεςικά με ςημ εκποξρόπηρη 

(ςιπ μξοτέπ ςηπ, ςημ έκςαρη, ςξμ 

ρκξπϊ …): 

[……] 
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Γ: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη ρςήοινη ρςιπ ικαμόςηςεπ άλλχμ 
ΥΟΡΔΩΝvii 

Σςήοινη: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ 

ικαμϊςηςεπ άλλχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ 

ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθεί ρςα 

κοιςήοια επιλξγήπ πξσ καθξοίζξμςαι 

ρςξ μέοξπ IV και ρςα (ςσυϊμ) κοιςήοια 

και καμϊμεπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ 

μέοξπ V καςχςέοχ;  

[]Μαι []Όυι 

Δάμ μαι, επιρσμάφςε υχοιρςό έμςσπξ ΤΕΥΔ με ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και 
ρύμτωμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ, για κάθε έμα από ςξσπ ρυεςικξύπ τξοείπ, δεόμςχπ 
ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ από ςξσπ μξμίμξσπ εκποξρώπξσπ ασςώμ.  
Επιρημαίμεςαι όςι θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ςξ ςευμικό 
ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ, είςε αμήκξσμ απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη 
ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα είςε όυι, ιδίχπ ξι σπεύθσμξι για ςξμ έλεγυξ ςηπ 
πξιόςηςαπ και, όςαμ ποόκειςαι για δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ, ςξ ςευμικό 
ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ πξσ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ.  
Ετόρξμ είμαι ρυεςικέπ για ςημ ειδική ικαμόςηςα ή ικαμόςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ 
ρςηοίζεςαι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ, παοακαλείρθε μα ρσμπεοιλάβεςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςα μέοη IV και V για κάθε έμα από 
ςξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 
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Μέοξπ III: Λόγξι απξκλειρμξύ 
Α: Λόγξι απξκλειρμξύ πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπviii 

ςξ άοθοξ 73 παο. 1 ξοίζξμςαι ξι ακϊλξσθξι λϊγξι απξκλειρμξϋ: 
1. ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρηix· 

2. δχοξδξκίαx,xi· 

3. απάςηxii· 

4. ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεόμεμα με ςοξμξκοαςικέπ 

δοαρςηοιόςηςεπxiii· 

5. μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ ή 

υοημαςξδόςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπxiv· 

6. παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοώπχμxv. 

Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ 

καςαδίκεπ: 

Απάμςηρη: 

Τπάουει αμεςάκληςη  καςαδικαρςική 

απόταρη ειπ βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξύ 

τξοέα ή ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσxvi 

ςξ ξπξίξ είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, 

διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ςξσ ξογάμξσ 

ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ 

απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ για 

έμαμ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ 

παοαςίθεμςαι αμχςέοχ (ρημεία 1-6), ή 

καςαδικαρςική απϊταρη η ξπξία έυει 

εκδξθεί ποιμ απϊ πέμςε έςη καςά ςξ 

μέγιρςξ ή ρςημ ξπξία έυει ξοιρςεί 

απεσθείαπ πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ πξσ 

ενακξλξσθεί μα ιρυϋει;  

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, 
επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 
[……][……][……][……]xvii 

Δάμ μαι, αματέοεςεxviii: 
α) Ζμεοξμημία ςηπ καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ ποξρδιξοίζξμςαπ πξιξ απϊ 
ςα ρημεία 1 έχπ 6 ατξοά και ςξμ λϊγξ 
ή ςξσπ λϊγξσπ ςηπ καςαδίκηπ, 
β) Ποξρδιξοίρςε πξιξπ έυει 
καςαδικαρςεί [ ]· 
γ) Δάμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρςημ 

καςαδικαρςική απόταρη: 

 
α) Ζμεοξμημία:[   ],  
ρημείξ-(-α): [   ],  
λϊγξπ(-ξι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ απξκλειρμξϋ 
[……] και ρυεςικϊ(-ά) ρημείξ(-α) [   ] 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, 
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επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 
[……][……][……][……]xix 

ε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ 

απϊταρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 

λάβει μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ 

ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ ϋπαονη 

ρυεςικξϋ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

[] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 

λήτθηκαμxxi: 

[……] 
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Β: Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαβξλή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ  

Πληοωμή τόοωμ ή ειρτξοώμ 

κξιμωμικήπ αρτάλιρηπ: 

Απάμςηρη: 

1) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 

εκπληοόρει ϊλεπ ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ 

όρξμ ατξοά ςημ πληοχμή τόοχμ ή 

ειρτξοώμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπxxii, 

ρςημ Δλλάδα και ρςη υόοα ρςημ ξπξία 

είμαι ςσυϊμ εγκαςερςημέμξπ ; 

[] Μαι [] Όυι  

 
 
Δάμ ϊυι αματέοεςε:  
α) Φόοα ή κοάςξπ μέλξπ για ςξ ξπξίξ 
ποϊκειςαι: 
β) Πξιξ είμαι ςξ ρυεςικϊ πξρϊ; 
γ)Πχπ διαπιρςόθηκε η αθέςηρη ςχμ 
σπξυοεόρεχμ; 
1) Λέρχ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ 
απϊταρηπ; 
- Ζ εμ λϊγχ απϊταρη είμαι ςελερίδικη 
και δερμεσςική; 
- Αματέοαςε ςημ ημεοξμημία καςαδίκηπ 
ή έκδξρηπ απϊταρηπ 
- ε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ, ετϊρξμ ξοίζεςαι απεσθείαπ 
ρε ασςήμ, ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ 
απξκλειρμξϋ: 
2) Λε άλλα μέρα; Διεσκοιμήρςε: 
δ) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 

εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε 

καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ 

ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ 

ξτείλει ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ  καςά 

πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ 

ή ςχμ ποξρςίμχμ, είςε σπαγϊμεμξπ ρε 

δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ 

καςαβξλή ςξσπ ;xxiii 

ΥΟΡΟΙ 
 

ΔΙΥΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Μαι [] Όυι  
-[] Μαι [] Όυι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Μαι [] Όυι  
Δάμ μαι, μα 
αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Μαι [] Όυι  
-[] Μαι [] Όυι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Μαι [] Όυι  
Δάμ μαι, μα 
αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 
[……] 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά 

ςημ καςαβξλή ςχμ τόοχμ ή ειρτξοώμ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ή 
επαγγελμαςικό παοάπςχμα 

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με πιθαμή 

ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη 

ρσμτεοόμςωμ ή επαγγελμαςικό 

παοάπςωμα 

Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει, εμ γμώρει 

ςξσ, αθεςήρει ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ 

ρςξσπ ςξμείπ ςξσ πεοιβαλλξμςικξύ, 

κξιμχμικξύ και εογαςικξύ δικαίξσxxv; 

[] Μαι [] Όυι 

 
 
Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
λάβει μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ 
ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ ϋπαονη ασςξϋ 
ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 
(«ασςξκάθαορη»); 
[] Μαι [] Όυι 
Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα 

μέςοα πξσ λήτθηκαμ: […….............] 

Βοίρκεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε 
ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ 
καςαρςάρειπxxvi : 
α) πςόυεσρη, ή  
β) διαδικαρία ενσγίαμρηπ, ή 
γ) ειδική εκκαθάοιρη, ή 
δ) αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ 
εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ, ή 
ε) έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία 
πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, ή  
ρς) αμαρςξλή επιυειοημαςικόμ 
δοαρςηοιξςήςχμ, ή  
ζ) ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 
ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια 
διαδικαρία ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ 
διαςάνειπ μϊμξσ 
Δάμ μαι: 
- Παοαθέρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία: 
- Διεσκοιμίρςε ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ 
ξπξίξσπ χρςϊρξ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, 
θα δϋμαςαι μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, 
λαμβαμϊμεμηπ σπϊφη ςηπ εταομξρςέαπ 
εθμικήπ μξμξθερίαπ και ςχμ μέςοχμ 
ρυεςικά με ςη  ρσμέυιρη ςηπ 
επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ σπϊ 
ασςέπ  ςιπ πεοιρςάρειπxxvii 
Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 

τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 

αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……] 

Έσει διαππάξει ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρξβαοό επαγγελμαςικό 

[] Μαι [] Όυι 
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παοάπςχμαxxviii; 
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[.......................] 

 
Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ μέςοα ασςξκάθαορηπ;  
[] Μαι [] Όυι 
Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα 
μέςοα πξσ λήτθηκαμ:  
[..........……] 

Έσει ζςνάτει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ με ρκξπό ςη ρςοέβλχρη ςξσ 
αμςαγχμιρμξύ; 
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
[…...........] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ μέςοα ασςξκάθαορηπ;  
[] Μαι [] Όυι 
Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα 
μέςοα πξσ λήτθηκαμ: 
[……] 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ρύγκοξσρηπ 
ρσμτεοόμςχμxxix, λϊγχ ςηπ 
ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςη διαδικαρία 
αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ; 
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
[.........…] 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ  ή 

επιυείοηρη ρσμδεδεμέμη με ασςϊμ 
ρσμβξσλέπ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή 
ρςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ή έυει με άλλξ 
ςοϊπξ αμαμειυθεί ρςημ ποξεςξιμαρία 
ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπxxx; 
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έυει επιδείνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη 
πλημμέλειαxxxi καςά ςημ εκςέλερη 
ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ 
ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με 
αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ 
ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ 
απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία 
ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ , 
απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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κσοόρειπ;  
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 

πληοξτξοίεπ: 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ μέςοα ασςξκάθαορηπ;  
[] Μαι [] Όυι 
Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα 
μέςοα πξσ λήτθηκαμ: 
[……] 

Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 
επιβεβαιόρει ϊςι: 
α) δεμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ 
φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή 
ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι για 
ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ 
λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη 
ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 
β) δεμ έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ 
ασςέπ, 
γ) ήςαμ ρε θέρη μα σπξβάλλει υχοίπ 
καθσρςέοηρη ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 
απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή/αμαθέςξμςα τξοέα  
δ) δεμ έυει επιυειοήρει μα επηοεάρει με 

αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 

απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή 

ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, μα απξκςήρει 

εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 

εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ 

πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία αμάθερηπ 

ή μα παοάρυει εν αμελείαπ 

παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 

εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ 

απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ 

απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ 

αμάθερη;  

[] Μαι [] Όυι 
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Μέοξπ IV: Κοιςήοια επιλξγήπ 
Όρξμ ατξοά ςα κοιςήοια επιλξγήπ (εμϊςηςα  ή εμϊςηςεπ Α έχπ Δ ςξσ 
παοϊμςξπ μέοξσπ), ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ϊςι:  

α: Γεμική έμδεινη για όλα ςα κοιςήοια επιλξγήπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μόμξ ρςημ πεοίπςωρη 
πξσ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςωμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη 
ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, 
όςι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Δμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ 
ΙVυωοίπ μα σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ 
ΙV: 

Δκπλήοωρη όλωμ ςωμ απαιςξύμεμωμ 

κοιςηοίωμ επιλξγήπ 

Απάμςηρη 

Πληοξί ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια 

επιλξγήπ; 

[] Μαι [] Όυι 

 

Α: Καςαλληλόςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά 
κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα 
τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

Καςαλληλόςηςα Απάμςηρη 
1) Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι 
εγγεγοαμμέμξπ ρςα ρυεςικά επαγγελμαςικά 
ή εμπξοικά μηςοώα πξσ ςηοξϋμςαι ρςημ 
Δλλάδα ή ρςξ κοάςξπ μέλξπ 
εγκαςάρςαρήπxxxii; ςξσ: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 

2) Για ρσμβάρειπ σπηοεριώμ: 
Φοειάζεςαι ειδική έγκοιρη ή μα είμαι ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ μέλξπ ρσγκεκοιμέμξσ 
ξογαμιρμξϋ για μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα 
παοάρυει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ρςη υόοα 
εγκαςάρςαρήπ ςξσ 
 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 
[] Μαι [] Όυι 
Δάμ μαι, διεσκοιμίρςε για πξια ποϊκειςαι και 
δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ:  
[ …] [] Μαι [] Όυι 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 

έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 

εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Β: Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα 
ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα 
αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη 
ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική 

επάοκεια 

Απάμςηρη: 

1α) Ο («γεμικϊπ») εςήριξπ κύκλξπ 
εογαριώμ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για 
ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ 
απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ : 
και/ή, 
1β) Ο μέρξπ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ 
ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα για ςξμ 
αοιθμό εςώμ πξσ απαιςξύμςαι ρςη 
ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη 
ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ είμαι ξ 
ενήπ xxxiii: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ 
εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 
έςξπ: [……] κϋκλξπ 
εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 
έςξπ: [……] κϋκλξπ 
εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 
 
 
 
(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ 
εογαριόμ): 
[……],[……][…]μϊμιρμα 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εςήριξπ («ειδικϊπ») κύκλξπ 
εογαριώμ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα 
ρςξμ επιυειοημαςικό ςξμέα πξσ 
καλύπςεςαι από ςη ρύμβαρη και 
ποξρδιξοίζεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη  
ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ για ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ 
εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι είμαι ξ ενήπ: 
και/ή, 
2β) Ο μέρξπ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ 
ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα ρςξμ ςξμέα 
και για ςξμ αοιθμό εςώμ πξσ 
απαιςξύμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρύμβαρηπ είμαι ξ ενήπxxxiv: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] 
μϊμιρμα 
έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] 
μϊμιρμα 
έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] 
μϊμιρμα 
 
 
 
 
 
(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ 
εογαριόμ): 
[……],[……][…] μϊμιρμα 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 

3) ε πεοίπςχρη πξσ ξι πληοξτξοίεπ […................................…] 
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ρυεςικά με ςξμ κϋκλξ εογαριόμ (γεμικϊ 

ή ειδικϊ) δεμ είμαι διαθέριμεπ για 

ξλϊκληοη ςημ απαιςξϋμεμη πεοίξδξ, 

αματέοεςε ςημ ημεοξμημία πξσ 

ιδοϋθηκε ή άουιρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ 

ςξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

4) Όρξμ ατξοά ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 
αμαλξγίεπxxxv πξσ ξοίζξμςαι ρςη 
ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή 
ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ϊςι ξι 
ποαγμαςικέπ ςιμέπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 
αμαλξγιόμ έυξσμ χπ ενήπ: 
Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ 
αμαλξγίαπ-αμαλξγία μεςανϋ x και yxxxvi-
και η αμςίρςξιυη ανία) 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 

5) Σξ αρταλιρμέμξ πξρϊ ρςημ 
αρταλιρςική κάλσφη 
επαγγελμαςικώμ κιμδύμχμ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα είμαι ςξ ενήπ: 
Εάμ ξι εμ λόγχ πληοξτξοίεπ 

διαςίθεμςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[……][…]μϊμιρμα 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 

6) Όρξμ ατξοά ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ 
ή υοημαςξξικξμξμικέπ απαιςήρειπ, ξι 
ξπξίεπ (εμδέυεςαι μα) έυξσμ 
ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
δηλόμει ϊςι: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ 

εμδέυεςαι μα έυει ποξρδιξοιρςεί ρςη 

ρυεςική ποξκήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ 

ρύμβαρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 

αματέοεςε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά 
κοιςήοια επιλξγήπ έυξσμ ξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα  
ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςη διακήοσνη . 

Τευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα Απάμςηρη: 

1α) Λϊμξ για ςιπ δημόριεπ ρσμβάρειπ 
έογωμ: 
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ 
αματξοάπxxxvii, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
έυει εκςελέρει ςα ακόλξσθα έογα ςξσ 
είδξσπ πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί: 
 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά 

ςημ καλή  εκςέλερη και ξλξκλήοχρη 

ςχμ ρημαμςικόςεοχμ εογαριώμ 

διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή 
ποξρδιξοίζεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη 
ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 
διακήοσνη): 
[…] 
Έογα: [……] 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 
τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 
αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 
[……][……][……] 

1β) Λϊμξ για δημόριεπ ρσμβάρειπ 
ποξμηθειώμ και δημόριεπ ρσμβάρειπ 
σπηοεριώμ: 
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ 
αματξοάπxxxviii, ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ έυει ποξβεί ρςιπ ακόλξσθεπ 
κσοιόςεοεπ παοαδόρειπ αγαθώμ ςξσ 
είδξσπ πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί ή έυει 
παοάρυει ςιπ ακόλξσθεπ κσοιόςεοεπ 
σπηοερίεπ ςξσ είδξσπ πξσ έυει 
ποξρδιξοιρςεί: 
Ιαςά ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ 

καςαλϊγξσ αματέοεςε ςα πξρά, ςιπ 

ημεοξμημίεπ και ςξσπ παοαλήπςεπ 

δημϊριξσπ ή ιδιχςικξϋπxxxix: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή 
ποξρδιξοίζεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη 
ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 
διακήοσνη):  
[…...........] 

Πεοιγοατή πξρά ημεοξμημίεπ παοαλήπςεπ 
    

 

2) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί μα 
υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ ςευμικό 
ποξρχπικό ή ςιπ ακόλξσθεπ ςευμικέπ 
σπηοερίεπxl, ιδίχπ ςξσπ σπεϋθσμξσπ 
για ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ: 
ςημ πεοίπςχρη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ 

έογχμ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα 

μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ 

ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ 

ςευμικέπ σπηοερίεπ για ςημ εκςέλερη 

ςξσ έογξσ: 

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

3) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υοηριμξπξιεί 

ςξμ ακϊλξσθξ ςευμικό ενξπλιρμό και 

λαμβάμει ςα ακόλξσθα μέςοα για ςημ 

διαρτάλιρη ςηπ πξιόςηςαπ και ςα 

[……] 



56 
 

μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ πξσ 

διαθέςει είμαι ςα ακϊλξσθα:  

4) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 

εταομϊρει ςα ακϊλξσθα ρσρςήμαςα 

διαυείοιρηπ ςηπ αλσρίδαπ ετξδιαρμξύ 

και αμίυμεσρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ: 

[....……] 

5) Για ρύμθεςα ποξϊόμςα ή σπηοερίεπ 
πξσ θα παοαρυεθξύμ ή, κας’ 
εναίοερη, για ποξϊόμςα ή σπηοερίεπ 
πξσ ποέπει μα αμςαπξκοίμξμςαι ρε 
κάπξιξμ ιδιαίςεοξ ρκξπό: 
Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα επιςοέπει ςη 

διεμέογεια ελέγυχμxli ϊρξμ ατξοά ςξ 

παοαγχγικό δσμαμικό ή ςιπ ςευμικέπ 

ικαμόςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 

και, ετϊρξμ κοίμεςαι αμαγκαίξ, ϊρξμ 

ατξοά ςα μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ 

πξσ ασςϊπ διαθέςει καθόπ και ςα μέςοα 

πξσ λαμβάμει για ςξμ έλεγυξ ςηπ 

πξιόςηςαπ; 

 
 
 
 
[] Μαι [] Όυι 

6) Οι ακϊλξσθξι ςίςλξι ρπξσδώμ και 
επαγγελμαςικώμ ποξρόμςχμ 
διαςίθεμςαι απϊ: 
α) ςξμ ίδιξ ςξμ πάοξυξ σπηοεριόμ ή 
ςξμ εογξλάβξ, 
και/ή (αμάλξγα με ςιπ απαιςήρειπ πξσ 
ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ή 
διακήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ) 
β) ςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςξσ: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 

εταομϊζει ςα ακϊλξσθα μέςοα 

πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ καςά ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[……] 

8) Σξ μέρξ εςήριξ εογαςξϋπαλληλικό 

δσμαμικό ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ξ 

αοιθμϊπ ςχμ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ 

ςξσ καςά ςα ςελεσςαία ςοία έςη ήςαμ ςα 

ενήπ:  

Έςξπ, μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ 
ποξρχπικϊ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έςξπ, αοιθμϊπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα έυει ρςη [……] 
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διάθερή ςξσ ςα ακϊλξσθα μηυαμήμαςα, 

εγκαςαρςάρειπ και ςευμικό ενξπλιρμό 

για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

10) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι, 

μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή 

σπεογξλαβίαπxlii ςξ ακϊλξσθξ ςμήμα 

(δηλ. πξρξρςό) ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[....……] 

11) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ 
ποξμηθειώμ : 
Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα παοάρυει ςα 
απαιςξϋμεμα δείγμαςα, πεοιγοατέπ ή 
τχςξγοατίεπ ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ θα 
ποξμηθεϋρει, ςα ξπξία δεμ υοειάζεςαι 
μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ πιρςξπξιηςικά 
γμηριϊςηςαπ· 
Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ δηλόμει πεοαιςέοχ ϊςι θα 
ποξρκξμίρει ςα απαιςξϋμεμα 
πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ. 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 
[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
[] Μαι [] Όυι 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 

τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 

αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……] 

12) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ 
ποξμηθειώμ: 
Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 
ποξρκξμίρει ςα απαιςξϋμεμα 
πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ 
επίρημα ιμρςιςξύςα ελέγυξσ 
πξιόςηςαπ ή σπηοερίεπ 
αμαγμχοιρμέμχμ ικαμξςήςχμ, με ςα 
ξπξία βεβαιόμεςαι η καςαλληλϊςηςα 
ςχμ ποξψϊμςχμ, επαληθεσϊμεμη με 
παοαπξμπέπ ρςιπ ςευμικέπ 
ποξδιαγοατέπ ή ρε ποϊςσπα, και ςα 
ξπξία ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη 
ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςη 
διακήοσνη; 
Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 
αματέοεςε πξια άλλα απξδεικςικά 
μέρα μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 
[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................
] 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 

τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 

αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……] 
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Δ: σρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 
διαυείοιρηπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα 
ρσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και/ή ςα ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 
διαυείοιρηπ έυξσμ ζηςηθεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα 
τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ 
ρύμβαρηπ. 

Σσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ 

και ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 

διαυείοιρηπ 

Απάμςηρη: 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μα ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ 
έυξσμ εκδξθεί απϊ αμενάοςηςξσπ 
ξογαμιρμξϋπ πξσ βεβαιόμξσμ ϊςι ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμξοτόμεςαι με 
ςα απαιςξϋμεμα ποόςσπα διαρτάλιρηπ 
πξιόςηςαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 
ποξρβαριμϊςηςαπ για άςξμα με ειδικέπ 
αμάγκεπ; 
Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 
διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά 
μέρα μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ 
ατξοά ςξ ρϋρςημα διαρτάλιρηπ 
πξιϊςηςαπ: 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 

τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 

αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……] 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μα ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ 
έυξσμ εκδξθεί απϊ αμενάοςηςξσπ 
ξογαμιρμξϋπ πξσ βεβαιόμξσμ ϊςι ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμξοτόμεςαι με 
ςα απαιςξϋμεμα ρσρςήμαςα ή ποόςσπα 
πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ; 
Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 
διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά 
μέρα μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ 
ατξοά ςα ρσρςήμαςα ή ποόςσπα 
πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ: 
 
Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 

ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή 

τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία 

αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……] 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι ςα ρςξιυεία πξσ έυχ 
αματέοει ρύμτχμα με ςα μέοη Ι – IV αμχςέοχ είμαι ακοιβή και ξοθά και όςι 
έυχ πλήοη επίγμχρη ςχμ ρσμεπειώμ ρε πεοίπςχρη ρξβαοώμ φεσδώμ 
δηλώρεχμ. 
Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι είμαι ρε θέρη, καςόπιμ 
αιςήμαςξπ και υχοίπ καθσρςέοηρη, μα ποξρκξμίρχ ςα πιρςξπξιηςικά και ςιπ 
λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ εγγοάτχμ πξσ αματέοξμςαιxliii, εκςόπ εάμ : 
α) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ςη δσμαςόςηςα μα λάβει ςα 
ρυεςικά δικαιξλξγηςικά απεσθείαπ με ποόρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ 
ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι δχοεάμxliv. 
β) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυξσμ ήδη ρςημ καςξυή ςξσπ ςα 
ρυεςικά έγγοατα. 
Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ δίδχ επιρήμχπ ςη ρσγκαςάθερή μξσ ρς... 
[ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, όπχπ 
καθξοίζεςαι ρςξ μέοξπ Ι, εμόςηςα Α], ποξκειμέμξσ μα απξκςήρει ποόρβαρη ρε 
δικαιξλξγηςικά ςχμ πληοξτξοιώμ ςιπ ξπξίεπ έυχ σπξβάλλει ρς... [μα 
ποξρδιξοιρςεί ςξ αμςίρςξιυξ μέοξπ/εμόςηςα/ρημείξ] ςξσ παοόμςξπ 
Τσπξπξιημέμξσ Εμςύπξσ Υπεύθσμηπ Δήλχρηπ για ςξσπ ρκξπξύπ ς... 
[ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ διαδικαρίαπ ποξμήθειαπ: (ρσμξπςική πεοιγοατή, 
παοαπξμπή ρςη δημξρίεσρη ρςξμ εθμικϊ ςϋπξ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ, 
αοιθμϊπ αματξοάπ)]. 
 
Ημεοξμημία, ςόπξπ και, όπξσ ζηςείςαι ή είμαι απαοαίςηςξ, σπξγοατή(-έπ): 
[……]    
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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 ευρώ. 

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 ευρώ. 

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

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

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

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

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

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

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

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

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

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

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

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

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

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

42). 

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

“διαφκορά”. 

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

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

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

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

3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 

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

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

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

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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

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

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

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

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

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

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

και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

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

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii    Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii   Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λιφκθκαν.  



62 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

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

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

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

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

Παράρτθμα αυτό. 

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

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
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xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει 

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

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

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

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

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

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

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

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

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

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

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xliv 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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 
 
 
ΣΟΤ/ΣΗ…...........................................................................  
(ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΦΔΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΦΟΝΣΑ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Α/Α 
 

 
 

Αρικμόσ 
Διατακτικϊν 

 
 

Σεμάχια  
 
 
 
 
 

 
 
 

Ονομαςτικι 
Αξία 

Διατακτικισ 
 
 
 
 

 

Ποςοςτό 

ζκπτωςθσ επί 

του 

αναφερομζνου 

ποςοφ τθσ 

ονομαςτικισ 

αξίασ 

 

 

ΦΠΑ 

0% 

 

 

 

 

 

υνολικι 

προχπολογιηόμενθ 

Δαπάνθ 

 

 

 

 

1 6.000 5,00€  

 

0,00€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας ................................................  

Κατάστημα  ...........................................  

(Δ/νση οδός - αριθμός ΣΚ ) Ημερομηνία έκδοσης 

 ........................  ΕΤΡΩ ....................................  

Προς 
Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» 
Οδός Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 
 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ ....................  ΕΤΡΩ  ……………………... 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής   ανέκκλητα   και   ανεπιφύλακτα,   παραιτούμενοι   του   δικαιώματος   της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΤΡΩ…………………………………........(και 

ολογράφως)……………………………………………………………………………………………... 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΣΡΟ», που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22-24, για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της από ………………………………. σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για την ανάληψη του έργου της προμήθειας διατακτικών αγοράς 

προϊόντων (αρ.διακ/ξης . …………) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 

προ Υ.Π.Α. αξίας……………………………….. ΕΤΡΩ αυτής. 
 

- Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

- ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά 

ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζα μας. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΘ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ 

 

Στθν Ακινα ςιμερα   …………………../ 2019 μεταξφ των ςυμβαλλομζνων:  

Αφ’ ενόσ του Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ», που εδρεφει ςτθν 

Ακινα, οδόσ Αγ. Κων/νου αρικ. 22-24,  (ΑΦΜ 090025586, Δ.Ο.Υ Αϋ Ακθνϊν) και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον Ρρόεδρο του Δ.. 

κ. Βαςίλειο Πουλαντηά, καλουμζνου εφεξισ χάριν ςυντομίασ «Εκνικό Θζατρο» 

και 

Αφ’ ετζρου τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία: «………………………………………» και το 

διακριτικό τίτλο «………………………..», που εδρεφει ………………………………………με 

ΑΦΜ:…………………………,  (Δ.Ο.Υ……………………….) και αρικμό Γ.Ε.Μ.Η:………………………., 

νόμιμα εκπροςωπουμζνθ για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον κ. 

…………………………..κάτοικο…………………………., οδόσ…………………………., κάτοχο του με 

αρικ. ………………………….Δελτίου Αςτυνομικισ ταυτότθτασ, που εκδόκθκε από το 

Τ.Α…………………………………., ςφμφωνα με το από ……………………………………….τθσ ωσ 

άνω εταιρίασ,  που επιςυνάπτεται ςτο παρόν, αποκαλουμζνθσ εφεξισ θ 

«Ανάδοχοσ» ςυμφωνικθκαν και ςυνομολογικθκαν τα ακόλουκα: 

 

Α. Το Εκνικό Θζατρο  αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1. Τθν από 01-09-2018 υπογεγραμμζνθ Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ 

μεταξφ του Ν.Ρ.Ι.Δ. «Εκνικό Θζατρο» και του Σωματείου Εργαηομζνων Εκνικοφ 

Θεάτρου (Σ.Ε.Ε.Θ.), και ειδικότερα το άρκρο 7 περίπτωςθ 4 αυτισ, για τθν οποία  

Σ.Σ.Ε. θ απαιτοφμενθ μελζτθ εγκρίκθκε από το γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν του ΥΡΡΟΑ και θ οποία ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκε από τον Αναπλθρωτι 

Υπουργό Οικονομικϊν Γ. Χουλιαράκθ (αρικ. πρωτ: 2/90083/ΔΕΡ/19-12-2018),  

2. Τθ με αρικ. πρωτ: 3805/03-10-2019 Απόφαςθ του Δ.Σ. , που ελιφκθ κατά τθν 43θ 

Συνεδρίαςθ τθσ 27-09-2019, ςφμφωνα με τθν οποία αυτό αποφάςιςε τθν 

προκιρυξθ δθμόςιου ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, (υψθλότερο ποςοςτό 
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ζκπτωςθσ επί του αναγραφομζνου ποςοφ κάκε διατακτικισ) για τθν προμικεια 

διατακτικϊν αγοράσ προϊόντων από υπεραγορζσ τροφίμων, αντί ποςοφ φψουσ 

30.000,00 ευρϊ,  

3. Τθ με ΑΡ:…………………………………,, ΑΔΑ:…………………………………………… και 

ΚΗΜΔΗΣ:………………………………… Διακιρυξθ του Δθμόςιου Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ, (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του αναγραφομζνου 

ποςοφ κάκε διατακτικισ) για τθν προμικεια διατακτικϊν αγοράσ προϊόντων από 

υπεραγορζσ τροφίμων, αντί ποςοφ φψουσ 30.000,00 ευρϊ, που αφοροφν ςτθν 

παροχι του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2020, 

4. Το από 07.10.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005661493 εγκεκριμζνο αίτθμα –απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ τθσ πίςτωςθσ,  

5. Τθ με ΑΔΑ:…………………………………… απόφαςθ κατακφρωςθσ, άπαντα 

επιςυναπτόμενα ςτο παρόν. 

Ανακζτει με το παρόν ςτθν Ανάδοχο δυνάμει τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, που 

καταχωρίςκθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ τθν…………… με αρικμό:…………......., τθν προμικεια 

6.000 (ζξι χιλιάδων) διατακτικϊν αγοράσ προϊόντων από τθν Εταιρεία, ονομαςτικισ 

αξίασ πζντε (5)  ευρϊ εκάςτθσ, θ δε Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

μεταβιβάςει – πωλιςει – προσ το Εκνικό Θζατρο (με παράδοςθ  ςτθν ζδρα του 

Εκνικοφ Θεάτρου, οδόσ: Αγ. Κωνςταντίνου 22 - 24) τισ ωσ άνω 6.000 διατακτικζσ 

ζναντι αρχικϊσ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ εκ ποςοφ πζντε (5) ευρϊ εκάςτθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), το οποίο όμωσ τίμθμα κα καταβλθκεί με 

ζκπτωςθ …………………….. κατά τθν εξόφλθςι του από το Εκνικό Θζατρο. 

Συμφωνείται ρθτά, ότι θ εξαργφρωςθ των 6.000 (ζξι χιλιάδων) διατακτικϊν από 

τουσ δικαιοφχουσ του Εκνικοφ Θεάτρου, δφναται να γίνει ςε οποιοδιποτε 

κατάςτθμα τθσ Αναδόχου ζωσ και ζνα (1) ζτοσ μετά τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ, 

και αφορά ςε τρόφιμα κακϊσ και άλλα προϊόντα που πωλοφνται εντόσ των 

καταςτθμάτων τθσ Αναδόχου ανά τθν Ελλάδα. 

Οι διατακτικζσ κα εξαργυρϊνονται ςτα καταςτιματα τθσ Αναδόχου  για αγορζσ 

προϊόντων ίςθσ ι μεγαλφτερθσ τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ, θ οποία και κα 

αφαιρείται από το ςφνολο τθσ αξίασ των αγορϊν που κα πραγματοποιεί ο εκάςτοτε 
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κομιςτισ. Διευκρινίηεται ότι α) κάκε κομιςτισ μπορεί να προςκομίςει ανά 

ςυναλλαγι μία ι περιςςότερεσ διατακτικζσ, β) οι διατακτικζσ δεν μποροφν να 

εξαργυρωκοφν με χριματα οφτε για αγορζσ αξίασ μικρότερθσ τθσ ονομαςτικισ τουσ 

αξίασ, γ) για το ςυνολικό ποςό τθσ αξίασ των αγορϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 

ονομαςτικισ αξίασ των διατακτικϊν που κα ζχουν εξαργυρωκεί) κα εκδίδεται 

αντίςτοιχθ ταμειακι απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ, και δ) οι τιμζσ πϊλθςθσ των 

προϊόντων ςτουσ δικαιοφχουσ των διατακτικϊν κα είναι οι εκάςτοτε τιμζσ πϊλθςθσ 

των προϊόντων τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα τθσ ςυναλλαγισ ςτα καταςτιματα τθσ 

Αναδόχου. 

Η Ανάδοχοσ  δεν υποχρεοφται να προβαίνει ςε οιονδιποτε ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ 

του κομιςτι τθσ διατακτικισ, οφτε να ελζγχει τα είδθ τα οποία κα προμθκεφονται οι 

εκάςτοτε κομιςτζσ τουσ, ωσ εκ τοφτου  μόνοσ υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ 

ταυτότθτασ των δικαιοφχων και των προχποκζςεων παράδοςθσ των διατακτικϊν ςε 

αυτοφσ είναι το «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ», θ δε Ανάδοχοσ  δεν ευκφνεται για τθν αποδοχι 

και εξαργφρωςθ διατακτικϊν που προςκομίςτθκαν από μθ κυρίουσ, οφτε για τα 

είδθ που επιλζχκθκαν από αυτοφσ. 

Τον κίνδυνο από τυχόν απϊλεια, κλοπι ι καταςτροφι των διατακτικϊν από το 

χρόνο παράδοςθσ τουσ ςτο «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ» και ζπειτα, φζρει αποκλειςτικά και 

μόνον το τελευταίο ι/και οι κομιςτζσ αυτϊν, απαλλαςςόμενθσ τθσ Αναδόχου από 

οποιαδιποτε ευκφνθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ τθσ αντικατάςταςθσ των 

διατακτικϊν. 

Γ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των κατά τα παραπάνω διατακτικϊν ςυμφωνείται το 

αργότερο  ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από  τθν εξόφλθςθ του τιμιματοσ και θ εν 

λόγω παράδοςθ, κα ςυνοδεφεται με  πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ μεταξφ 

των ςυμβαλλομζνων μερϊν και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. 

Δ. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν ωσ άνω αγορά των ζξι  χιλιάδων (6.000) διατακτικϊν 

ςυμφωνείται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ, (30.000,00€), 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, χωρίσ τθν ζκπτωςθ εκ ποςοςτοφ………. Η 

Ανάδοχοσ, για τθν προμικεια των άνω διατακτικϊν προσ το «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ» 

παρζχει ζκπτωςθ ποςοςτοφ ………… επί τθσ ονομαςτικισ αξίασ των διατακτικϊν. Για 
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τθν χορθγοφμενθ ζκπτωςθ και βάςει τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται από τον 

Κ.Β.Σ., το «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΟ» κα εκδϊςει Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν με τον 

αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι τιμολόγιο ποςοφ ……………….πλζον Φ.Ρ.Α. 24% εκ 

ποςοφ ………………….. 

Για τθν εξόφλθςθ τθσ Εταιρείασ  δεν απαιτείται θ ζκδοςθ τιμολογίου, δεδομζνου ότι 

κατά τθν παράδοςθ τθσ Διατακτικισ δεν λαμβάνει χϊρα καμία παράδοςθ ι πϊλθςθ 

αγακοφ, αλλά δθμιουργείται ζνα δικαίωμα υπζρ τρίτου ενςωματωμζνο ςτθ 

Διατακτικι. Ωσ εκ τοφτου θ Ανάδοχοσ  για κάκε μία, ι και περιςςότερεσ τθσ μίασ 

Διατακτικζσ που προςκομίηονται, μπορεί να εκδϊςει μόνο ζνα παραςτατικό και 

αυτό είναι θ απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ που εκδίδεται από το κατάςτθμα κατά το 

χρόνο εμφάνιςθσ αυτισ/αυτϊν..  

Ε. Το τίμθμα κα εξοφλθκεί άπαξ με τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ ςτο Εκνικό Θζατρο 

των προαναφερομζνων διατακτικϊν, με κατάκεςθ ςτον υπ’ αρικ. 

………………………………………………..τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Αναδόχου, τθροφμενο 

ςτθν Τράπεηα …………………………. 

Σ. Πλοι οι όροι του ςυμφωνθτικοφ αυτοφ κεωροφνται ωσ ουςιϊδεισ και δεν 

μποροφν να ακετθκοφν ολικά ι μερικά, παρά μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ 

από το Δίκαιο προβλζπονται και αναγνωρίηονται.  

Η ακυρότθτα ενόσ ι περιςςοτζρων όρων του ςυμφωνθτικοφ δεν ζχει καμία 

επίπτωςθ ςτο κφροσ των υπολοίπων όρων του.  

Ρροφορικζσ ςυμφωνίεσ είναι άκυρεσ και κάκε κατάργθςθ ι τροποποίθςθ 

οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ μπορεί να γίνει και να 

αποδειχτεί μόνον εγγράφωσ.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί πϊλθςθσ του Αςτικοφ Κϊδικα.  

Κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει, πρζπει να λφνεται με βάςθ τα ςυναλλακτικά 

ικθ και τθν καλι πίςτθ.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 
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Σε πίςτωςθ των παραπάνω ςυντάχκθκε το παρόν ςυμφωνθτικό ςε δφο (2) όμοια 

αντίτυπα, τα οποία υπεγράφθςαν νομίμωσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ζλαβε δε 

κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ από ζνα αντίτυπο. 
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