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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29/05/2018 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού 
υλικού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΘΒΕ για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Οργανισμός  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Υπόψη  
Βασίλη Παλικισιάνου  

Διεύθυνση  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2 

Ταχυδρομικός Κώδικας  
54621  

Πόλη  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο  
2315200095  

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)  
2310223339 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  
v.palikisianos@ntng.gr  

Διεύθυνση Internet (URL)  
www.ntng.gr  

 
Οι συμμετέχοντες  δύναται να απευθύνουν την αλληλογραφία τους και να 
καταθέσουν τα προβλεπόμενα,  από τη διαδικασία του διαγωνισμού, έγγραφα στο  
Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ.  

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την προμήθεια έντυπου και 
προωθητικού υλικού της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 
 
Αναλυτικότερα: 



 
 

              
 

Α. Εκτυπώσεις Έντυπου & Προωθητικού Υλικού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Έντυπο 100 
σελίδων+4εξώφυλλο 

Δίγλωσσο (ελλ-αγγλ), 16X22cm, 
100σελίδων+4εξώφυλλο, 4χρωμία, 
σε χαρτί βέλβετ ματ 90γρ. στις 
εσωτερικές σελίδες και 200γρ. 
στο εξώφυλλο, κολλητό-ράχη, 
βερνίκι ματ στο εξώφυλλο 

500 Εντός 5 
εργάσιμων 
ημερών από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

2 Αφίσα  159X241cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση στο 
Βασιλικό Θέατρο (με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελληνικά – αγγλικά) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

3 Αφίσα  175Χ210cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση στη 
δεξιά τζαμαρία της ΕΜΣ (με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελλ-αγγλ)  

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

4 Roll up banner 85Χ200cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και βάση(με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελλ-αγγλ) 

3 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

5 Banner  
 

292Χ700cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
διάτρητο μουσαμά με μανίκι 
πάνω-κάτω και τοποθέτηση στο 
κτίριο της ΕΜΣ (επί της Εθν. 
Αμύνης) (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων ελλ-αγγλ) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

6 Αφίσα  35Χ50cm (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων ελληνικά), σε 
βέλβετ 135γρ., 4χρωμία 

700 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

7 Αφίσα 35Χ50cm, (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων αγγλικά), σε 
βέλβετ 135γρ, 4χρωμία 

300 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 



 
 

              
 

αρχείου 

8 Αφίσα  35Χ50cm (ελλ-αγγλ), σε βέλβετ 
135γρ, 4χρωμία, συνολικό 
τιράζ: 180τεμάχια  

180 
(20τεμάχια 
Χ9 αρχεία) 

Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

9 Banner 77Χ107cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση σε 
προθήκη εκδοτηρίου Πλ. 
Αριστοτέλους 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

10 Banner 150Χ300cm, έγχρωμη εκτύπωση, 
μουσαμάς σε τελάρο, για 
προθήκη εισόδου Θεάτρου Δάσους 
και τοποθέτηση, (ελλ-αγγλ) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

11 Κάρτες  10Χ5cm, 1 όψης, 4χρωμία, σε 
βέλβετ 250γρ, με 
πλαστικοποίηση  

150 Εντός 2 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

12 Κάρτα    11Χ7cm, 2 όψεων, 4χρωμία, σε 
χαρτί ματ 300γρ. με αρίθμηση  

50 Εντός 2 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

13 Έντυπο πρόγραμμα 
Φεστιβάλ 

12Χ17cm, 24σελίδων +4 
εξώφυλλο, 4χρωμία, σε χαρτί 
γραφής 140γρ., καρφίτσα 

15.000  Εντός 5 
εργάσιμων 
ημερών από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

14 Κατελάκια 18cm πλάτος Χ 13cm  ύψος, 
έγχρωμη εκτύπωση σε kappa 
mount πάχους 5mm 
 

80 Εντός 2 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

 

Β. Διανομή εντύπων 



 
 

              
 

Οι υπηρεσίες διανομής περιλαμβάνουν: 

α. Διανομή αφίσας 35Χ50, τιράζ: 700 και 300 τεμάχια. Χρόνος διανομής: 15-18 
Ιουνίου. 

β. Διανομή εντύπου, 12Χ17cm, 24σελίδων, τιράζ: 10.000 τεμάχια. Εντός 2 
ημερών από την παράδοση των εντύπων. 

Γ. Εκτυπώσεις Καταλόγου έκθεσης Κοστουμιών 

Χαρακτηριστικά εντύπου :Τετράχρωμο έντυπο διαστάσεων 20,7 Χ 28,9 εκ. /  180 
σελίδες (176 + 4 εξώφυλλο) / εξώφυλλο με αυτιά πλάτους 10 εκ. 
και πλαστικοποίηση ματ με σποτ UV στην Α΄ όψη του εξωφύλλου / βιβλιοδεσία 
ραφτό / σε χαρτί velvet mat 170 gr (για το σώμα) και velvet 3πλης επίχρησης 
(silk) 350 gr (για τα εξώφυλλα). 

  
Τιράζ :2500 τεμάχια με κωδικό ISBN. 

Προϋπολογισμός: Καθαρή Αξία 10.000,00€ και ΦΠΑ 600,00€ (συντελεστής 
ΦΠΑ βιβλίων 6% ΠΟΛ.1244/3.11.2015). 

Χρόνος παράδοσης: Εντός 20 εργάσιμων ημερών  από την αποστολή του τελικού 
αρχείου 

Το εκτυπωτικό και προωθητικό υλικό θα παραδίδεται τμηματικά στην αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού Πύργου 1, 
Θεσσαλονίκη). 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.820,00€ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ και επιμερίζεται ως ακολούθως: 
Α. Τμήμα: Καθαρή Αξία 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ 1.080,00€(συντελεστής ΦΠΑ βιβλίων 
6% ΠΟΛ.1244/3.11.2015)  
Β. Τμήμα: Καθαρή Αξία 500,00€ πλέον ΦΠΑ 120,00€ 
Γ. Τμήμα: Καθαρή Αξία 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 600,00€  
 
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
  
3.1. Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την ΕΕ.  
Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και τυχόν 
τροποποιήσεις και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.  
3.2. Για τις ενώσεις και κοινοπραξίες στη προσφορά τους απαραιτήτως πρέπει 
να: (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου της ένωσης/ κοινοπραξίας 
για συμμετοχή της στη πρόσκληση ενδιαφέροντος (β) να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή 
κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ 
τους (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης ή Κοινοπραξίας.  



 
 

              
 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κάθε σύμβασης 
της, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής της.  
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
ένωσης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
4.1. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ με σφραγισμένους 
φακέλους που θα φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:  
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, 
ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση 
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29/05/2018 και ώρα 13.00 π.μ. 

 
Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
4.2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 29/05/2017 και ώρα Ελλάδος 
11:30 πμ. Οι προσφορές που θα παραλαμβάνονται μετά από την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα  θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.  
4.3. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική 
σήμανση:  
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνεται το τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016], ασφαλιστική, 
φορολογική ενημερότητα. 
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα). 
4.4. Η προσφορά θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, να 
φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του προσφέροντα. Οι 
φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να είναι αυτοκόλλητοι ώστε να 
είναι αδύνατη αποσφράγιση και επανασφράγισή τους χωρίς να αφήνουν ίχνη. 
4.5. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 60 ημέρες. 
4.6. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και τμηματικά. 
 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά  επί της βάσει της τιμής 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση των προσφορών και η ανάδειξη 
του προσφέροντος θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία ορίζεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν.4412/2016 & το 
Ν.4024/2011. 



 
 

              
 

Η παραλαβή των προσφορών και ο έλεγχος πληρότητας – νομιμότητας θα γίνει σε 
δημόσια συνεδρίαση, την 29η Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους με την προσκόμιση εξουσιοδότησης. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα και απορρίπτει χωρίς αποσφράγιση τις εκπρόθεσμες προσφορές. Στη 
συνέχεια μονογράφονται οι φάκελοι των προσφορών, ανοίγεται πρώτα ο φάκελος 
των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων και τα δικαιολογητικά 
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, και στη συνέχεια ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόμενους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και των 
οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό το οποίο 
κοινοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους. Το πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης εγκρίνεται από το Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ. 
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 
που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :  
8.1  To Κ.Θ.Β.Ε. μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο  

- να ακυρώσει τη διαδικασία 
- να επαναφέρει την πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους 
χωρίς εκ των ανωτέρω να δημιουργηθούν δικαιώματα πάσης φύσεως σε 
όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

8.2. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα κληθεί άμεσα για να υπογράψει τη 
σύμβαση ανάθεσης στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.  
8.3. Ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης οφείλει να 
προσκομίσει πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

 
        Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ  

                                                                                                                 
Ιωάννης Αναστασάκης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ φΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Εκτυπώσεις Έντυπου & Προωθητικού Υλικού 

1 Έντυπο 16X22cm, 100 σελίδων+4 
εξώφυλλο, 4χρωμία, σε χαρτί 
βέλβετ ματ 90γρ. στις 
εσωτερικές σελίδες και 200γρ. 
στο εξώφυλλο, κολλητό-ράχη, 
βερνίκι ματ στο εξώφυλλο, 
τιράζ: 500 τεμάχια 

   

2 Αφίσα 159X241cm, έγχρωμη 
εκτύπωση σε μουσαμά και 
τοποθέτηση στο Βασιλικό Θέατρο 
(με το πρόγραμμα όλων των 
παραστάσεων ελλ-αγγλ) 

   



 
 

              
 

3 Αφίσα 175Χ210cm, έγχρωμη 
εκτύπωση σε μουσαμά και 
τοποθέτηση στη δεξιά τζαμαρία 
της ΕΜΣ (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων ελλ-αγγλ) 

   

4 Roll up banner 85Χ200cm (με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελλ-αγγλ), έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και βάση, τιράζ: 3 
τεμάχια  

   

5 Banner 292Χ700cm, έγχρωμη 
εκτύπωση σε διάτρητο μουσαμά με 
μανίκι πάνω-κατω και τοποθέτηση 
στο κτίριο της ΕΜΣ (επί της 
Εθν. Αμύνης)  

   

6 Αφίσα 35Χ50cm, (με το πρόγραμμα 
όλων των παραστάσεων ελληνικά), 
σε βέλβετ 135γρ, 4χρωμία, 
τιράζ: 700τεμάχια   

   

7 Αφίσα 35Χ50cm (με το πρόγραμμα 
όλων των παραστάσεων αγγλικά), 
σε βέλβετ 135γρ, 4χρωμία, 
τιράζ: 300τεμάχια   

   

8 Αφίσα 35Χ50cm (ελλ-αγγλ), σε 
βέλβετ 135γρ, 4χρωμία, συνολικό 
τιράζ: 180τεμάχια (αναλυτικό 
τιράζ: 20τεμάχια Χ9 αρχεία) 

   

9 Banner 77Χ107cm έγχρωμη 
εκτύπωση σε μουσαμά, και 
τοποθέτηση σε προθήκη 
εκδοτηρίου Πλ. Αριστοτέλους, 
τιράζ: 1 τεμάχιο 

   

10 Banner 150Χ300cm, έγχρωμη 
εκτύπωση μουσαμάς σε τελάρο, 
για προθήκη εισόδου Θεάτρου 
Δάσους και τοποθέτηση, (ελλ-
αγγλ), τιράζ: 1 τεμάχιο 

   

11 Κάρτες 10Χ5cm, 1 όψης, 4χρωμία, 
σε βέλβετ 250γρ, με 
πλαστικοποίηση, τιράζ: 150 
τεμάχια 

   

12 Κάρτα  2 όψεων 11Χ7cm, 4χρωμία, 
σε χαρτί ματ 300 γρ. και 
αρίθμηση, τιράζ: 50 τεμάχια 

   

13 Έντυπο πρόγραμμα Φεστιβάλ, 
12Χ17cm, 24σελίδων+4 εξώφυλλο, 
4χρωμία, σε χαρτί γραφής 140γρ, 
καρφίτσα, τιράζ: 15.000 τεμάχια 

   



 
 

              
 

14 Καρτελάκια 18cm πλάτος Χ 13cm  
ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε kappa 
mount πάχους 5mm 80 τεμάχια 

   

ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ    

Β. Διανομή έντυπου & προωθητικού υλικού 

1 Διανομή αφίσας 35Χ50cm, τιράζ: 
700τεμάχια και 300τεμάχια  

   

2 Διανομή εντύπου, 12Χ17cm, 
24σελίδων+4 εξώφυλλο, τιράζ: 
10.000τεμάχια 

   

ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ    

Γ. Εκτύπωση Καταλόγου Έκθεσης Κοστουμιών 

1 Εκτυπώσεις Καταλόγου έκθεσης 
Κοστουμιών τιράζ 2500 τεμ 

   

ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ολογράφος) 

 

 
 
Ημερομηνία :         

                                                                                                 
Σφραγίδα & υπογραφή 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………………………………….μεταξύ : 
ΑΦΕΝΟΣ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί 
της οδού. Εθνικής  Αμύνης 2, ΤΚ 54621) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή Ιωάννη Αναστασάκη, με ΑΦΜ 090024737 εφεξής 
καλούμενου «Αναθέτουσα Αρχή», 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του (της) ................................ που εδρεύει στην  
......................................., με ΑΦΜ ……………….εφ΄εξής καλούμενος 
(-η) «Ανάδοχος»  και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
(1) Την πρόσκληση προμήθειας έντυπου & προωθητικού υλικού. 
(2) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
(3) Την απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για κατακύρωση του Αναδόχου.  
 
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 



 
 

              
 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα τεύχη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα είναι δεσμευτικά για τα μέρη 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης, καθιστάμενα στο εξής 
συμβατικά τεύχη (στο εξής «Συμβατικά Τεύχη»). Για όσα ζητήματα δεν γίνεται 
αναφορά στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη 
με την κάτωθι σειρά ισχύος: 
α. Η σύμβαση. 
β. Η πρόσκληση. 
γ. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την………… απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της προμήθειας έντυπου και 
προωθητικού υλικού της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
Τα παραδοτέα της σύμβασης: 
 

Α. Εκτυπώσεις Έντυπου & Προωθητικού Υλικού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Έντυπο 100 
σελίδων+4εξώφυλλο 

Δίγλωσσο (ελλ-αγγλ), 16X22cm, 
100σελίδων+4εξώφυλλο, 4χρωμία, 
σε χαρτί βέλβετ ματ 90γρ. στις 
εσωτερικές σελίδες και 200γρ. 
στο εξώφυλλο, κολλητό-ράχη, 
βερνίκι ματ στο εξώφυλλο 

500 Εντός 5 
εργάσιμων 
ημερών από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

2 Αφίσα  159X241cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση στο 
Βασιλικό Θέατρο (με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελληνικά – αγγλικά) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

3 Αφίσα  175Χ210cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση στη 
δεξιά τζαμαρία της ΕΜΣ (με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελλ-αγγλ)  

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

4 Roll up banner 85Χ200cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και βάση(με το 
πρόγραμμα όλων των παραστάσεων 
ελλ-αγγλ) 

3 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 



 
 

              
 

αρχείου 

5 Banner  
 

292Χ700cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
διάτρητο μουσαμά με μανίκι 
πάνω-κάτω και τοποθέτηση στο 
κτίριο της ΕΜΣ (επί της Εθν. 
Αμύνης) (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων ελλ-αγγλ) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

6 Αφίσα  35Χ50cm (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων ελληνικά), σε 
βέλβετ 135γρ., 4χρωμία 

700 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

7 Αφίσα 35Χ50cm, (με το πρόγραμμα όλων 
των παραστάσεων αγγλικά), σε 
βέλβετ 135γρ, 4χρωμία 

300 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

8 Αφίσα  35Χ50cm (ελλ-αγγλ), σε βέλβετ 
135γρ, 4χρωμία, συνολικό 
τιράζ: 180τεμάχια  

180 
(20τεμάχια 
Χ9 αρχεία) 

Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

9 Banner 77Χ107cm, έγχρωμη εκτύπωση σε 
μουσαμά και τοποθέτηση σε 
προθήκη εκδοτηρίου Πλ. 
Αριστοτέλους 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

10 Banner 150Χ300cm, έγχρωμη εκτύπωση 
μουσαμάς  σε τελάρο, για 
προθήκη εισόδου Θεάτρου Δάσους 
και τοποθέτηση, (ελλ-αγγλ) 

1 Εντός 3 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

11 Κάρτες  10Χ5cm, 1 όψης, 4χρωμία, σε 
βέλβετ 250γρ, με 
πλαστικοποίηση  

150 Εντός 2 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

12 Κάρτα    11Χ7cm, 2 όψεων, 4χρωμία, σε 
χαρτί ματ 300γρ. με αρίθμηση  

50 Εντός 2 
εργάσιμων 



 
 

              
 

ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

13 Έντυπο πρόγραμμα 
Φεστιβάλ 24σελίδων 
+4 εξώφυλλο 

 

12Χ17cm, 24σελίδων +4 
εξώφυλλο, 4χρωμία, σε χαρτί 
γραφής 140γρ., καρφίτσα 

15.000  Εντός 5 
εργάσιμων 
ημερών από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

14 Καρτελάκια 18cm πλάτος Χ 13cm  ύψος, 
έγχρωμη εκτύπωση σε kappa 
mount πάχους 5mm 
 

80 Εντός 2 
εργάσιμων 
ημερών  από 
την αποστολή 
του τελικού 
αρχείου 

 
Β. Διανομή εντύπων 

Οι υπηρεσίες διανομής περιλαμβάνουν: 

α. Διανομή αφίσας 35Χ50, τιράζ: 700+300 τεμάχια. Χρόνος διανομής: 15-18 Ιουνίου. 

β. Διανομή εντύπου, 12Χ17cm, 24σελίδων +4 εξώφυλλο, τιράζ: 10.000τεμάχια. Εντός 2 
ημερών από την παράδοση των εντύπων. 

Γ. Εκτυπώσεις Καταλόγου έκθεσης Κοστουμιών 

Χαρακτηριστικά εντύπου: Τετράχρωμο έντυπο διαστάσεων 20,7 Χ 28,9 εκ. /  180 
σελίδες (176+4 εξώφυλλο)/εξώφυλλο με αυτιά πλάτους 10 εκ. 
και πλαστικοποίηση ματ με σποτ UV στην Α΄ όψη του εξωφύλλου / βιβλιοδεσία 
ραφτό / σε χαρτί velvet mat 170 gr (για το σώμα) και velvet 3πλης επίχρυσης 
(silk) 350 gr (για τα εξώφυλλα). 

  
Τιράζ: 2500 τεμάχια με κωδικό ISBN. 

Χρόνος παράδοσης: Εντός 20 εργάσιμων ημερών  από την αποστολή του τελικού 
αρχείου 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύμβασης είναι: 
α) Η συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του ΚΘΒΕ.  
β) Η αποστολή των τελικών προσχεδίων του έντυπου και προωθητικού υλικού για 
τελικό έλεγχο και επιβεβαίωση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΚΘΒΕ.   
γ) Η τοποθέτηση αφισών σε χώρους του ΚΘΒΕ. 
δ) Η τοποθέτηση των banners σε χώρους του ΚΘΒΕ. 
ε) Το κόστος μεταφοράς του έντυπου και προωθητικού υλικού. 



 
 

              
 

στ) Τμηματική παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης στην αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού Πύργου). 
ζ) Η ευθύνη για κάθε ζημία ή βλάβη των προς παράδοση υλικών έως την τελική 
παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για 
την εκτέλεση του Έργου (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 
σύμβασης ..................€ (ολογράφως: 
.................................................Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%.  
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί άπαξ μετά την επικύρωση της οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα 
εξής: 
α.  Τιμολόγιο του Αναδόχου. 
β.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 
γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
βάσει του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων 
για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ) και κρατήσεις υπέρ 
Α.Ε.Π.Π. σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων 
για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ  
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις από 
την ημέρα υπογραφής της παρούσας έως τις 05/09/2018(. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια 
υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί 
να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το 
μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας 
προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δεν κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε οι συνεργάτες του να τηρήσουν την ως άνω 
υποχρέωση. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά 
με το έργο που αναλαμβάνει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΚΘΒΕ. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη του ΚΘΒΕ και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 8: ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 



 
 

              
 

Όλα τα παραδοτέα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αποκτάται, από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του παρόντος, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία του ΚΘΒΕ. Ο Ανάδοχος τηρεί αντίγραφα των εγγράφων και 
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 
τους προβλεπόμενους στο παρόν συμφωνητικό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση του ΚΘΒΕ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης με 
υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη 
του Αναδόχου για οποιαδήποτε αποζημίωση  περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 
ύψος της αμοιβής του. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Τυχόν ακυρότητα 
κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση 
του στο μέλλον.  
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από 
το ελληνικό δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που είναι η 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος με υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία τίθεται 
σε ισχύ από την υπογραφή της. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 9922 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 56626 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ 
- Τηλέφωνο:  2315200015 
- Ηλ. ταχυδρομείο v.palikisianos@ntng.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ntng.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 22820000-4 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ-18PROC003107232 2018-05-16 
 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2/2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



 
 

              
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 
και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 



 
 

              
 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 
 

              
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



 
 

              
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς. 

 



 
 

              
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  



 
 

              
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-
ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

 



 
 

              
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 

 



 
 

              
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 



 
 

              
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 



 
 

              
 

 

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 



 
 

              
 

                                                                                                                                            
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 


