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Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ) 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

 
 

 
Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔΠ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. 

Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Αξηζκόο ηεο πξνθήξπμεο  2021/S 183-475491 

- 

Αξηζκόο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ: 

- 

URL ηεο ΔΔ 

National Official Journal 

- 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε 

δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

 

 

Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΓΗΜΟΣ ΠΗΝΔΙΟΥ 

Φψξα: 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Type of procedure 

Open procedure 

Σίηινο: 

Πξνκήζεηα : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 

 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 
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ύληνκε πεξηγξαθή: 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα 

πινπνηεζεί ζηνλ ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΥ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε δηαξξνψλ, ζπιινγή, 

θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή χδαηνο, κέζσ πνζνηηθήο & πνηνηηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα Κεληξηθφ Σχζηεκα Διέγρνπ 

(ΚΣΔ),ζην νπνίν ζα γίλεηαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κέζσ ειεθηξνληθήο 

απνηχπσζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο/δηαλνκήο λεξνχ. Έηζη κέζσ εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ 

Η/Μ εμνπιηζκνχ θαη παξακεηξνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα ζπιιέγνληαη (θαη ζα 

επεμεξγάδνληαη) πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη νη νπνίεο ζα δίλνπλ 

δεδνκέλα: 

 Δληνπηζκνχ Γηαξξνψλ (θαη δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα 

άκεζν ζπληνληζκφ εξγαζηψλ θαη αληηκεηψπηζε / ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ) 

 Άκεζεο  παξνπζίαζεο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ 

 Ιζνδπγίνπ λεξνχ 

 Καηαλάισζεο λεξνχ, θαη 

 Παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο 

Με ηελ δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο/ηειεειέγρνπ  ζα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηνπο δηαρεηξηζηή/-ζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα επηηχρνπλ ηελ 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε ηαπηφρξνλε κείσζε απσιεηψλ, ελψ κε ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληιηψλ ζα ππάξρεη θαη έλα επηπξφζζεην φθεινο απηφ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. 

Δπίζεο ζα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζα 

αληηκεησπηζηνχλ ξηδηθά ηα πδξεπηηθά πξνβιήκαηα. 

 

 
 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

 

 
Δπσλπκία:  

- 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πόιε: 

- 

Υώξα:--- 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 



-3-  

- 

Ηι. ηαρ/κείν: 

- 

Σειέθσλν: 

- 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη επηθνηλσλίαο: 

- 

Αξηζ. ΦΠΑ, εθόζνλ ππάξρεη: 

 

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκόο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

- 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

❍ Ναη 

o Όρη 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα: ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» 

ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπόκελεο απαζρόιεζεο; 

❍ Ναη 

o Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

- 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξόκελνη εξγαδόκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

  
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό [π.ρ. βάζεη εζληθνύ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα 

Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε 

ην κέξνο V, θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 

ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

 

α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
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πεξίπησζε: 

- 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 

γ) Να αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

- 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

• Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 

 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο, κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο δηαηίζεηαη απηή δσξεάλ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 

  
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο από 

θνηλνύ κε άιινπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

• Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο 

άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ όκηιν (επηθεθαιήο, 

ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

- 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από 

θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 

- 
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γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 

- 

 

 

  
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά: 

- 

 
 

 
 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

#1 

• Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ 

ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο: 

 

Όλνκα 

- 

Δπώλπκν 

- 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο 

- 

Σόπνο γέλλεζεο 

- 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πόιε: 

- 

Υώξα: 

--- 

Ηι. ηαρ/κείν: 

- 

Σειέθσλν: 

- 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 
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- 

 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε 

(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

- 

 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο V θαησηέξσ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

• Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, 

θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο 

ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

Σεκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε 

ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο 

ζρεηηθέο νληφηεηεο. 

 

 

 
 

• (Τν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα). 

 

 

 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ 

δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 
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ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ: 

- 

 

• Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Ι, 

λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα 

Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε 

ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

 
Μέξνο ΙΙΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 

αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί  απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
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- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Γηαθζνξά 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 

1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 

φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα 

θνξέα) ή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

 Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Απάηε 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
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νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48). 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, 

φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

Η απάληεζή ζαο 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ.15). 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
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- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1). 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθόινπζνη 

ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
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Καηαβνιή θόξσλ 

Παξέβε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ  ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη 

ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ 

είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερόκελν πνζό 

- 

--- 

Η παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 
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Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερόκελν πνζό 

--- 

Η παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηα κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 
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θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθόινπζνη 

ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

δηθαίνπ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; Όπσο 

αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ 

δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 

18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ. 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ. 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Πηώρεπζε 



-16-  

Έρεη θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε; Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Αθεξεγγπόηεηα 

Απνηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αληηθείκελν δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο ή 

παχζεο δξαζηεξηνηήησλ; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
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δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Γηαθαλνληζκόο κε ηνπο πηζησηέο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαθαλνληζκφ κε πηζησηέο; Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηώρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο 

θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

λνκνζεηηθέο  θαη  θαλνληζηηθέο  δηαηάμεηο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 
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❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ δηθαζηήξην; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
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δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έρνπλ αλαζηαιεί νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνύ 

δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 
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❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Καηά 

πεξίπησζε, βιέπε νξηζκνχο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο. 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

Δίλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

πξνκήζεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη’ άιινλ 

ηξφπν εκπιαθεί ζηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 
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Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Πξόσξε ιήμε, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

Έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Φεπδείο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα παξνρήο ησλ 

απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη 

δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Η απάληεζή ζαο 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 

 
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 

 

 
ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 

αθόινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: επηδόζεηο παξάδνζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ 

Μφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

παξαδφζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 

δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη 

ηα ηξία έηε. 

 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζό 

- 

Ηκεξνκελία έλαξμεο 

- 

Ηκεξνκελία ιήμεο 

- 

Απνδέθηεο 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Απνδνρή ειέγρσλ 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
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Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπφ: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; Ο 

έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή 

ζπγθαηαηεζεί, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

Δπηηξέπεηε ειέγρνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Σίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ή ν ίδηνο ν αλάδνρνο θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) 

ην δηεπζπληηθφ ηνπ πξνζσπηθφ δηαζέηεη ηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά θαη 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ. 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Μέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 



-24-  

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Πνζνζηό ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔΠ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, 

ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

 

 

ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθόινπζα 

θξηηήξηα επηινγήο 

Πηζηνπνηεηηθά από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθά κε ηα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο: 

- 

  

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 
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Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Πηζηνπνηεηηθά από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Η απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο: 

- 

  

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

 

Κσδηθόο 

- 

Δθδόηεο 

- 

Λήμε 
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) 

πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... 

[λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

- 

Σόπνο 

- 

Τπνγξαθή 

Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 
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