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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                   Ελληνικό, 02-10-2019   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ        Αριθμ. Πρωτ. ΚΓ/Δ21/38831    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡ/ΛΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Β)  

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ.70360 

                           166 10Ελληνικό                                                           ΠΡΟΣ :Όπως ο Π.Δ 

Πληροφορίες    : Ολ. Παπαγεωργίου  

Τηλέφωνο         : 210-9972558                                              

FAX                    : 210-9972582                                                               

e-mail                : d21b@hcaa.gr  

 

   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,  ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS) ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 

ΡΟΛΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (THERMAL ROLLS»  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη 

τιμή) 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    56.653,00€ 

ΠΛΗΡΩΜΗ: ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΥΠΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1039-401-0000000 , AΛE 2410201001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

       

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΑ 

 
ΩΡΑ  

Το κτίριο ΚΕΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ   

15/10/2019 ΤΡΙΤΗ 11.00πμ 

    

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ  

Το κτίριο ΚΕΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

15/10/2019 ΤΡΙΤΗ 11.00πμ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠ/ΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΔΑ: ΩΖΛ1465ΧΘΞ-ΧΧΠ
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ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΟΟ     ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΣΣ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΜΜ ΩΩ ΝΝ   KK AA II   ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ      

 Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις : 

 

α) Tων Νόμων: 

714/70 (Α.238) «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών στο Υπουργείο Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και Οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και ισχύει. 

2690/1999 (Α.45) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.4325/11-5-2015 (47/Α). 

2859/00 (Α.248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3861/2010 (Α.112), « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

3913/2011 (Α.18) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τον  Ν. 4146/2013 (Α.90), άρθρο 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας και ισχύει. 

4013/11 (Α.204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4172/2013(A.167) “Φορολογία Εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012,του 

Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4223/2013 (Α.287) «Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις». 

4152/2013 (Α.107), «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως 

τροποποιήθηκε με τον 4254/2014 (Α.85) 

4270/2014 (Α.4473)  «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας  

2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,καθώς και τις 

σχετικές εγκυκλίους . 

4389/2016 (Α.94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. ΠΟΛ:1061/24-05-2016 ΑΔΑ: 7ΘΨ9Η-ΜΞΘ ορισμό 

συντελεστή ΦΠΑ 24%.      

4412/2016(Α.147) «Περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών»  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4446/2016 (Α.240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 

4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και τη με αρ.πρωτ.2/45136/0026/1.06.2017 σχετική εγκύκλιο.  

4427/2016 (Α.188) «Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»,  όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και ισχύει.   

 

β)Των Π.Δ: 

56/89 (Α.28) «περί Οργανισμού της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

80/2016 (Α.145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

123/2016 (Α.208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

84/2018 (Α.156/2018)  και 85/2018 (Α.157/2018) 

Π.Δ. 82/9-7-2019 (ΦΕΚ 120, Τεύχος Α΄) «περί αποδοχής παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ΑΔΑ: ΩΖΛ1465ΧΘΞ-ΧΧΠ
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Π.Δ. 83/9-7.2019 (ΦΕΚ 121, Τεύχος Α΄) «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

 

γ)των  αποφάσεων:    

 

Φ.21/116/2000 «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ (Β.839’) και τη με 

αρ.πρωτ.2/56489/0026/21.07.2017 σχετική εγκύκλιο. 

ΠΟΛ 1274/27.12.2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α.170). 

2105/14-8-2014 (Β.2230) απόφαση,  «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος Υπογραφής, Με 

εντολή Υπουργού στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών 

Μονάδων της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Δ10/Α/21175/1238/9.10.2017 (Β.3677) και την 

αριθ.Δ10/Α/11318/777/(Β.1939/2018). 

Υ172 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β.3610). 

Υ173 «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Β.3610).  

 

2. Το γεγονός ότι : 

Με την με αριθ. πρωτ. ΔΟΔ/ΠΑΠ/15337/27-09-2019, α/α 78889 , ΑΔΑ:6Η4Ζ465ΧΘΞ-Ψ5Σ  και ΑΔΑΜ: 

19REQ005621519 2019-09-27 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού  

πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (56.653,00€) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Υ.ΠΑ., ειδικός φορέας 1039-401-

0000000 , AΛE 2410201001 οικονομικού έτους 2019 για την προμήθεια «ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS) ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (THERMAL 

ROLLS»  για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.    

  

3.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

 Σύμφωνα με το  με αριθμ. πρωτ.Δ21/Β/35189/10-09-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑ: ΩΛ3Ζ465ΧΘΞ-

ΚΗ8, ΑΔΑΜ: 19REQ005540000 2019-09-10) και τις συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές των προς 

προμήθεια ειδών  καθώς και τα δείγματα  του θερμογραφικού χαρτιού  και των οριολωρίδων προόδου 

πτήσης. 

 

                                             Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 1.Συνοπτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα  οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ, για την προμήθεια «ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,  ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS) ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ 

ΠΤΗΣΗΣ (THERMAL ROLLS)»  για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών , προϋπολογισθείσας δαπάνης   

πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (56.653,00€),   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

και όλων των νόμιμων κρατήσεων που επιβαρύνουν την προ του Φ.Π.Α. συμβατική αξία της προμήθειας 

ήτοι :  

α) Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, Ν.4412/16 & Ν.4605/19)  

β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017)  

γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.  

δ) Επί του ποσού που προκύπτει μετά τις ανωτέρω κρατήσεις, παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) 

ή/και 8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήματος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α) 

 

2.Διενέργεια διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (κτίριο ΚΕΠ/ Κέντρο  Ελέγχου 

Περιοχής της ΥΠΑ- ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) από την  επιτροπή που 

συστήνεται  δυνάμει του άρθρου 221, παρ.3 για το διαγωνισμό αυτό, ως ακολούθως: 

  

Τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 

ΑΔΑ: ΩΖΛ1465ΧΘΞ-ΧΧΠ
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Τακτικά Μέλη: 

Πρόεδρος: Ζωή Κορνάρου, Α’ βαθμού κλ.ΤΕ4  

Μέλος: Ανδρέας Θαλασσοχωρίτης, Α’ βαθμού,ΔΕ4 

Μέλος:  Θεοδοσοπούλου Αρετή με Α΄ βαθμ. Κλ. ΠΕ2  

Αναπληρωματικά Μέλη 

Του Προέδρου: Ασημίνα –Ευθαλία Χατζηπανάγου Α’ βαθμού κλ.ΤΕ4 

Των Μελών: Γεώργιος Καρακός ΔΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ 

και Αγνή Καλιακάτσου με Α΄βαθμού κλ.ΠΕ2  

Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης και Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 

παραλαβής    

Τακτικά Μέλη : 

Πρόεδρος: Χατζάκης Παναγιώτης με  Α’ βαθμού, κλ. ΠΕ2  

Μέλος:  Μάρκος Μοσχάκης, Α΄βαθμού κλ.ΤΕ (ΙΔΑΧ) Μηχανικός Αεροσκαφών   

Μέλος: Τριμπούνας Ιωάννης με Α΄βαθμ. ,κλπ. ΠΕ2 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

Του Προέδρου: Δημοσθένης Μαυρογόνατος με Α΄βαθμ. Κλ. ΠΕ2 

Των Μελών: Σοφία Μαλεβίτου Α΄βαθμού κλ.ΠΕ2 και Γιαννοπούλου Κων/να Α΄βαθμού κλ.ΔΕ4 

 

3. Υποβολή προσφορών.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό ΥΠΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Δ21) -Κτίριο ΚΕΠ  Κέντρο Ελέγχου Περιοχής –

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) 166-10 Ελληνικό-Αττικής . 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας απόφασης 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

FAX) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής τηρούνται τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο 102 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 .  

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 

(παρ. 2 άρθρο 101). 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει (παρ. 4 άρθρο 

102 Ν.4412/16). 

Οι τιμές των προσφορών αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν 

ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 
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τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

       Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

             Ανυπόγραφες προσφορές απορρίπτονται. 

 Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

4. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από 

το Τμήμα Οικονομικού (Δ21/Β),  e-mail : d21b@hcaa.gr ή  στα τηλ. 210-9972558 και 210-9972559 , τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

5.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  : Όροι διακήρυξης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β : Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Δ : Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε : Πρωτογενές Αίτημα  

6.  Για την είσοδο στο κτίριο που διενεργείται ο διαγωνισμός ( κτίριο ΚΕΠ ) απαιτείται άδεια εισόδου. 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν με άδεια εισόδου για να εισέλθουν θα πρέπει να 

ενημερώσουν την υπηρεσία στα τηλέφωνα ,210-9972558 και 210-9972559 στέλνοντας και e-mail στο 

d21b@hcaa.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας & αριθμό αυτοκινήτου.    

                                                                                                      Με Ε.Υ. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                    Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (μέσω του Προέδρου της) 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                               Ακριβές Αντίγραφο 

 ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                                          Ο Π/Δ21/ΣΤ 

                                                                                                                                        κ.α.α.        

 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΚΕΠΑΘΜ/Α1                                                                                                               Ι.Τριμπούνας 

 Δ5         

 Δ18      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                     

Δ21/Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d21b@hcaa.gr
mailto:d21b@hcaa.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
ΥΠΑ- Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (Δ21) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΙΟΥ (THERMAL ROLLS) ΚΑΙ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ 

ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
56.653,00€ ( Καθαρή αξία 45.687,9 €)   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
1)Eιδικό συνεχές μηχανογραφικό χαρτί-cpv 22993000-7 
6.250,00€  (Καθαρή αξία =5.040,32€) 
 

2)Θερμογραφικό χαρτί (THERMAL ROLLS)-cpv 22993000-7 
10.503,00€  (Καθαρή αξία =8.470,16€) 

 

3)Οριολωρίδες προόδου πτήσης (STRIPS) –cpv22993000-7 
 39.900,00€  (Καθαρή αξία = 32.177,42€) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Τακτικός Προϋπολογισμός, φορέας 1039-401-0000000 

 ΑΛΕ : 2410201001 

o Ανάληψη Υποχρέωσης : ΔΟΔ/ΠΑΠ/15337/27-09-2019, α/α 78889 , 

ΑΔΑ: 6Η4Ζ465ΧΘΞ-Ψ5Σ  και ΑΔΑΜ: 19REQ005621519 2019-09-27 

ΑΔΑΜ: 19REQ005621519 2019-09-27 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΑ/Δ21 -Κέντρο Ελέγχου Περιοχής  Ελληνικό –Παλαιός Πύργος Ελέγχου 

πρώην αεροδρομίου Ελληνικού 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -   Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Ελληνικό, 

(Παλαιός Πύργος Ελέγχου πρώην αεροδρομίου Ελληνικού), Γραφεία ΥΠΑ/Δ21. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Με σφραγισμένες προσφορές πριν την διενέργεια του διαγωνισμού 

με την ένδειξη  «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία» 

 απευθείας στην αρμόδια επιτροπή 

 στη γραμματεία της ΥΠΑ/Δ21 έναντι αριθμού πρωτοκόλλου 

(σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016)– Αττική),  και μέχρι την 

11:00  π.μ. ώρα, είτε θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην 

αναθέτουσα αρχή.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης 

στην Γραμματεία της Δ21  η  προσφορά γίνεται δεκτή μέχρι την ως άνω 

ημερομηνία και ώρα.    Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. 

 Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών  θα γίνει δημόσια από την 

αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε με την παρούσα προκήρυξη , μετά το 

πέρας της ως άνω ώρας. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη  15-10-2019 έως 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τρίτη  15-10-2019 από 11:00π.μ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑhttpς://diavgeia.gov.gr 

 ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) www.ypa.gr ή www.hcaa.gr 

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που 

θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη 

ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον 

λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, 

παρακαλούνται όπως επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα της ΥΠΑ, 

προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα με εξαίρεση 

τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική ή άλλη επίσημα γλώσσα 

της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια 

να ζητήσει την μετάφραση στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου, 

με μέριμνα και δαπάνες του διαγωνιζόμενου. 

    

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV-22993000-7  «ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ Ή ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ » 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν απαιτείται  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

(20.000,00€) ΕΥΡΩ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 

(ΆΡΘΡΟ 73, 

Ν.4412/2016) 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συμμετοχή τους 

στο διαγωνισμό και στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν υπάρχει 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους ή οποιουδήποτε 

προσώπου 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 κατωτέρω (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 : 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 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) 

2. δωροδοκία, όπου στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά” και 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). 

3. απάτη, 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. 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
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δραστηριότητες, 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. 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 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”. 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 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.". 

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών  εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς στο μέρος ΙΙΙ του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ΄), που 

υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΆΡΘΡΟ 73, 

Ν.4412/2016) 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συμμετοχή τους 

στο διαγωνισμό και στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν δεν έχουν 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένοι. 

Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς στο μέρος ΙΙΙ του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ΄), που 

υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ. 

(ΆΡΘΡΟ 73, 

Ν.4412/2016) 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συμμετοχή τους 

στο διαγωνισμό και στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν : 

 έχουν, εν γνώσει τους, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 βρίσκονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

o α) πτώχευση 

o β) διαδικασία εξυγίανσης 

o γ) ειδική εκκαθάριση 
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o δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 

o ε) έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

o στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

o ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

 έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 γνωρίζουν την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής τους στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 έχουν παράσχει οι ίδιοι ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτούς 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχουν με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

 Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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. 

 α) έχουν κριθεί ένοχοι 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) έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα, δ) έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχουν 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς στο μέρος ΙΙΙ του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ΄), που 

υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΆΡΘΡΟ 75, 

Ν.4412/2016) 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 

στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους και να κατέχουν τις απαραίτητες 

άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και 

την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς στο μέρος ΙV του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ΄), που 

υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ Η ΚΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για  προμήθεια των 

υλικών, όπως ακριβώς περιγράφεται στην ειδική και τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το 
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 σύνολο των ποσοτήτων ή και κατά είδος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

o ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις 

o εξουσιοδότηση υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο 

σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄. 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

o Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω 

δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, 

αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς. 

o Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά 

πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να 

πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

o Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 

o Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς δέσμευση για 

τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται αναλόγως. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 

φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) 

 Η τεχνική προσφορά μπορεί να ενσωματώνεται στην οικονομική 

προσφορά. 

 Αν δεν υποβάλλεται, τεκμαίρεται, ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του 

Παραρτήματος Β΄ 

ΤΙΜΗ 

 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις και ο παρακρατούμενος 

φόρος. 

 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 

θα εξετάζονται λεπτομερώς από την αρμόδια για το διαγωνισμό 

επιτροπή. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 

προσφέροντα τις απαραίτητες διευκρινίσεις που τεκμηριώνουν τις 

προσφερόμενες τιμές. 
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ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€) 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές 

προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν 

απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ.4 

Ν.4412/16), είτε ευθύς αμέσως, είτε την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν 

μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια 

επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες των 

οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και που δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά 

τη διαδικασία αποσφράγισης δεν γίνεται καμία κρίση επί των 

προσφορών ούτε από την επιτροπή ούτε από τους παρευρισκόμενους 

διαγωνιζόμενους. Οι τελευταίοι δικαιούνται μετά την αποσφράγιση να 

έχουν πρόσβαση στις προσφορές των συνδιαγωνιζόμενων. Δεν 

επιτρέπεται να αποσπάσουν έγγραφα από τις προσφορές, ούτε να 

λάβουν με κανένα μέσο αντίγραφα των προσφορών, επιτρέπεται η λήψη 

σημειώσεων από μέρους τους .Στη συνέχεια η επιτροπή συντάσσει το 

ανάλογο πρακτικό με τα σχετικά αποτελέσματα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το 

οικονομικό τμήμα της Δ21, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και 

τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία διατυπώνει 

επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της 

προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο 

της ΥΠΑ/Δ21: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 

ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Η συνολική 

δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
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προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

6. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, δεν υφίσταται δικαίωμα ή 

αξίωση των συμμετεχόντων ή του μειοδότη κατά της ΥΠΑ/Δ21. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δύο (2) ώρες από την περαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(Χαμηλότερη Τιμή) για το σύνολο ή κατά είδος των υπό προμήθεια ειδών 

(μηχανογραφικού χαρτιού, θερμογραφικού χαρτιού οριολωρίδων προόδου 

πτήσης). Η σύγκριση τιμών γίνεται με βάση το καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ. 

 Η συνολική ή  η κατά είδος  τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν μπορεί 

να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, ειδική συγγραφής υποχρεώσεων  και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου, τρέχοντος έτους, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμα. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου για τους 

διαχειριστές εάν πρόκειται για Ο.Ε/Ε.Ε/Ε.Π.Ε και τον Διευθύνοντα  

Σύμβουλο και όλα τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου εάν πρόκειται για 

Α.Ε. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου 

εξαμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία δεν τελεί σε 

πτώχευση ή και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης. 

 Φορολογική, Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν προς την επιτροπή 

διαγωνισμού (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης) 

προκειμένου να ελεγχθούν από την επιτροπή η οποία και θα τα 

διαβιβάσει με  πρακτικό προς το Δ21/Β .  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός  σαράντα πέντε (45) ημερών, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της 

Σύμβασης, στο κτιριακό συγκρότημα της ΥΠΑ (ΚΕΠ) στο Ελληνικό . Η 

παράδοση μπορεί να γίνει για το σύνολο των ειδών, ή  τμηματικά, για  το 

κάθε είδος χωριστά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4427/2016.   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  

 Η εγγύηση των ειδών  θα είναι για ένα έτος , εκτός αν καθορισθεί 

διαφορετικά στο συμφωνητικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης που θα είναι και η ημερομηνία  για την ισχύ 

της εγγύησης.   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης και Οριστικής 

Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής 

 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι και 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, εξετάζονται δε μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 

απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου και 
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κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της αναθέτουσας Αρχής.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Επί πιστώσει βάσει των οικείων δημοσιονομικών κανονισμών, το σχετικό 

τιμολόγιο , μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πληρωμής , θα 

αποστέλλονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο νομιμότητας και την 

εκκαθάριση της δαπάνης όργανο, το οποίο και θα εκδώσει σχετικό 

τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων της 

ΥΠΑ, επ’ ονόματι του αναδόχου και με πίστωση του λογαριασμού που 

αυτός θα υποδείξει.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, Ν.4412/16 & 

Ν.4605/19)  

 Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017)  

 Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ 

επί του χαρτοσήμου.  

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, 

αφαιρουμένων των κρατήσεων ως παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος 

(άρθρο 64 του Ν. 4172/2013). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Τιμολόγιο προμήθειας υλικών 

(Πρέπει να φέρει υπογραφή εκδότη µε ΜΠΛΕ µελάνι και σφραγίδα της 

εταιρείας). 

 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της 

αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού 

 Πρωτόκολλα παραβάσεων, εάν υπάρξουν, και απόφαση χρηματικής 

ποινής 

 Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Φορολογική ενημερότητα αναδόχου για είσπραξη χρημάτων από την  

κεντρική διοίκηση 

 Λογαριασμός τράπεζας IBAN (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή έγγραφο της 

τράπεζας) 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  

(Πρωτογενές  Αίτημα  με Δ21/Β/35189/10-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ζ465ΧΘΞ-ΚΗ8, ΑΔΑΜ: 

19REQ005540000 2019-09-10).  

                                                                      

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 

 

1. Περιγραφή αιτούμενης προμήθειας – Τεχνική περιγραφή: 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT MATRIX, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

11X9,5 ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ 2000 ΦΥΛΛΩΝ. 

CPV – 22990000-7 

 

2.Ποσότητα : 250 ΠΑΚΕΤΑ  

3. Προϋπολογισμός δαπάνης: χωρίς ΦΠΑ 24%, €5.040,32 

4 .Προτεραιότητα: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Χρησιμοποιείται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα Σταθερών και Κινητών Αεροναυτικών Δικτύων 

AFTN/CIDIN/AMHS και στο Γραφείο Σημάτων , καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου . Τα συστήματα 

αυτά υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας πανελλαδικά.  

 

  

 

 

 

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (THERMA ROLLS) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 

 

1.Περιγραφή αιτούμενης προμήθειας – Τεχνική περιγραφή: 

Θερμογραφικό χαρτί (THERMAL ROLLS) 

 CPV – 22990000-7 

 

Ποσότητα (ρόλα) :900 

 

2. Προϋπολογισμός δαπάνης: χωρίς ΦΠΑ 24%, 8.470,16 

 

Θερμικά ρολά λωρίδων πτήσεων (Flight thermal strip paper rolls) –  

για IER 423 / IER 512C Strip Printers  

 Διαστάσεις και περίγραμμα:  
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Α) Λευκές θερμικές λωρίδες πτήσεων με θερμική επικάλυψη μιας όψης (direct thermal -

one side thermal coated- with topcoat).  

Β) Πλάτος λωρίδας : 24 mm.  

Γ) Μήκος λωρίδας : συνεχές μήκος (χωρίς κανένα ίχνος ή σημάδι διακοπής no detection 

black mark/holes/breaks/joints/cuts of any types)  

Δ) Γραμμάρια μάζας : 170 gr ± 10  

Ε) Μήκος ρολού : 100 τρέχοντα μέτρα.  

ΣT) Εσωτερική διάμετρος : 55 mm.  

Ζ) Η περιτύλιξη θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η θερμικά ευαίσθητη όψη να βρίσκεται 

στο εξωτερικό του ρολού.  

Ιδιότητες :  

Α) Η χάρτινη λωρίδα δεν θα πρέπει να δημιουργεί σκόνη η οποία μπορεί να καταστρέψει 

την κεφαλή του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση.  

Β) Η επιφάνεια εκτύπωσης (θερμική επικάλυψη) θα πρέπει να είναι απόλυτα λεία έτσι 

ώστε να μην καταστρέφεται η κεφαλή του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση.  

Γ) Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως σκόνη, θερμότητα, 

υγρασία, φως, νερό κ.λ.π.  

Δ) Υψηλή θερμική ευαισθησία με άριστη αντίθεση μετά την εκτύπωση. 

 

   

 

 

 

 

 

3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α1) 

 

1. Περιγραφή αιτούμενης προμήθειας – Τεχνική περιγραφή: 

 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ (STRIPS): 

 CPV – 22990000-7 

Ποσότητα (τεμ.) : 3.434 

 

Οριολωρίδες πτήσεων ( Flight strip media) – για τον IER 400 strip printer 

 

Η οριολωρίδα πτήσεων είναι χάρτινη λωρίδα στην οποία καταγράφεται η πιο σημαντική 

πληροφορία της προόδου των πτήσεων  

 

1. Διαστάσεις:  

Συνολικό μήκος (Α)                                       203,20 mm ± 0,38 mm 

Ύψος  (Β)                                                         24,5 mm έως 33 mm 

Α 

 

 

     Β 
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2. Τύπος θερμικής οριολωρίδας : Θερμικό χαρτί με επικάλυψη (Top Coated Thermal Paper) 

Γραμμάρια μάζης (Grammage)   148 gm/sqm ± 4  gm/sqm         

Πάχος (Thickness)                                     0,145 mm  ±  0,012 mm    

3. Σημάδι θέσης (Positioning Mark)  

Θα είναι μαύρο σημάδι που θα βρίσκεται στην επάνω πλευρά της οριολωρίδος.  

Διαστάσεις μαύρου σημαδιού: 

Υψος                                                           >6 mm 

           Πλάτος                                                           από 4 mm έως  5 mm 

          Οπτικά χαρακτηριστικά μαύρου σημαδιού :  

   Ομοιόμορφο μαύρο ματ παραλληλόγραμμο. 

             Να συμφωνεί με το παρακάτω τύπο σε 890 nanometer range 

 

             Background reflectance – Black mark reflectance         

  PCS= ------------------------------------------------------------- > 70% 

                                                   Background reflectance 

 

4. Συσκευασία και φύλαξη οριολωρίδων  

Θα είναι τοποθετημένες σε κουτιά κατά προτίμηση των 1000 τεμ. 

 

Επισυνάπτονται : 

α.2 σελίδες του τεχνικού εγχειριδίου του Strip Printer IER400  

β.Δείγμα οριολωρίδων. 

 

Παρατήρηση : Για όλα τα ανωτέρω υπάρχουν δείγματα στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 
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2. Προϋπολογισμός δαπάνης: χωρίς ΦΠΑ 24%, €32.177,42 
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3 .Προτεραιότητα: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Η προμήθεια των υλικών κρίνεται άκρως απαραίτητη για την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών  

αναγκών για προμήθεια οριολωρίδων προόδου πτήσεων του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών-

Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ). 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ) 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία………………………………………. 

- Στοιχειά Νόμιμου Εκπροσώπου:…………………... 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

                        Προς : ΥΠΑ/Δ21/Β 

 

 

 

  

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη  με αρ. Δ21/Β/…………………..,   

για την  προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(THERMAL ROLLS) ΚΑΙ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS   
  

Α/Α Περιγραφή   Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα  
 ΤΙΜΗ  (€) 

1 
Ειδικό συνεχές μηχανογραφικό 

χαρτί, 

Για εκτυπωτές Α4 DOT MATRIX  

Πακέτα 250 

 

2 

Θερμογραφικό χαρτί (THERMAL 

ROLLS) 

Για εκτυπωτές ΙΕR type 423A /IER 

512C Strip Printers 

Ρολά  900 

 

3 

Οριολωρίδες προόδου πτήσης 

(STRIPS) 

Για εκτυπωτές ΙΕR 400 Strip Printers 

Τεμ. 3.434 

 

 ΣΥΝΟΛΟ    
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1. Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβάνουν τις κρατήσεις που αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

2.    Οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία άλλη αναθεώρηση. Με την 

υποβολή της παρούσας, δηλώνουμε πέραν πάσης επιφύλαξης, ότι κατά τον υπολογισμό 

των ανωτέρω τιμών ελήφθησαν υπόψη όλες οι συνθήκες εκτέλεσης   προϋπολογισμού 

και τον αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της Διακήρυξης 

 

Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος. 

Η εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

(Υπογραφή και ολογράφως το όνομα του νόμιμου εκπρόσωπου, και σφραγίδα της εταιρείας) 

 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί 

να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

  

Προσφερόμενη τιμή Ολογράφως 

Καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ  

Ποσό ΦΠΑ 24%  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

Α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) & Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ.158/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016] 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ11 

 

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:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Δ21)  
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(Β) 
 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025905 
 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: (ΥΠΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Δ21) (Κτίριο ΚΕΠ  Κέντρο Ελέγχου Περιοχής , πρώην ΥΕΠ)166-10 Ελληνικό-Αττικής . 
 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ολ. Παπαγεωργίου 
 

- Τηλέφωνο: 2109972558, 2109972559 
- Ηλ. ταχυδρομείο: d21b@hcaa.gr 

 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypa.gr / www.hcaa.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
22993000-7.  

για την  προμήθεια ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

(THERMAL ROLLS) ΚΑΙ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (STRIPS)    
 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ως ΑΔΑΜ της παρούσας. 
 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε Προμήθεια υλικών.  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   
 

 

 
 
11 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότεροι του ενός θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

http://www.ypa.gr/
file:///C:/Users/vkoukoulomati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6GC73RSI/www.hcaa.gr
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ΜΕΡΟΣ II: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
 
  

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 
 
 

 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι12 : 

 

Τηλέφωνο: 
 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
 

Διεύθυνση στο   Διαδίκτυο   (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση13; 

[       ] πολύ μικρή,     [         ] μικρή,      [       ] μεσαία 

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽  
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:  
ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»14  ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
μειονεκτούντων εργαζομένων ή με αναπηρία; 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια 
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με αναπηρία  
ή μειονεκτούντων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

12 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
13 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 
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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. 

14 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

ειονεκτούντων ατόμων. 

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 
 
[   X    ] 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: 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων) 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο15: 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 
[   X    ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή  κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
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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; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας έκδοσης,  
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των εγγράφων): 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

  

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

 

 

 
 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους16; 

[         ] 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) Ενδεχομένως, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας: 

 

Τμήματα Απάντηση 

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

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

 
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: 
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(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
 
 

Εκπροσώπηση Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο:  
 

 

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 …): 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ17 

 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

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 
 

[   X    ] Άνευ αντικειμένου 
 

 
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. 
 

17 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 
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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.” 

 

 
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 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

Υπεργολαβική ανάθεση  Απάντηση 

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

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 

[   X    ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν : 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

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). 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ III: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
18

 
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ν.4412/16, αλλά και στο άρθρο 5 του αποφατικού της διακήρυξης «ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» (σελ.4), ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση19 
2. Δωροδοκία20,21 
3. Απάτη22 
4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες23 
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας24 
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25 
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18 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. 
 
19 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). 
 
20 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
 
21 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). 
 
22 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. 
 
23 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 και στα άρθρα 40-42 του ν. 3251/2004 (ΦΕΚ 

127/Α)“Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές 

οργανώσεις και άλλες διατάξεις” (προσθήκη εθνικής νομοθεσίας που δεν προβλέπεται στο άρθρο 73 

παρ. 1). 
 
24 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. 

3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

25 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.". 

 

 
 
 
 
 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις  
βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή οποιουδήποτε 

προσώπου
26

  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) 27 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

Εάν ναι, αναφέρετε28 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά  
και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της καταδίκης: 

Ημερομηνία: 
 
Σημείο-(-α): 
 
Λόγος(-οι): 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί:  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση, 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) 29 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)30; 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν31: 
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25 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.". 

26 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 ν.4412/16 )  
27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
30 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 ν.4412/16). 

31 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
 

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 ασφάλισης
32

, 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 
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στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

Εάν όχι, αναφέρετε ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο πρόκειται:   

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

γ) Πως   διαπιστώθηκε   η   αθέτηση   των 
υποχρεώσεων; 

  

γ1. Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; [         ] Ναι       [         ] Όχι [         ] Ναι       [         ] Όχι 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

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

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

  

γ2. Με άλλα μέσα;  [         ] Ναι       [         ] Όχι [         ] Ναι       [         ] Όχι 

Διευκρινίστε:   

2) 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 ;33 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

[         ] 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)34 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ 
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ 
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

  
 
 
 
 
32 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 ν.4412/16). 

33 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα 
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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  
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

παράπτωμα 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

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 
δικαίου ; 35 

[         ] 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 καταστάσεις:
36  

α) πτώχευση:
 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

β) διαδικασία εξυγίανσης: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

γ) ειδική εκκαθάριση: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το 
δικαστήριο: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού: 
[         ] Ναι       [         ] Όχι 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου: 
[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ 
ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
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ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη  
της  εφαρμοστέας   εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση  της  
επιχειρηματικής  του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
37

 

(ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥΔ)  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
38

; 
[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα  
αυτοκάθαρσης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

Έχει    συνάψει    ο   οικονομικός   φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα  
αυτοκάθαρσης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων39, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

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 σύμβασης
40

; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
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ΤΕΥΔ) 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια
41

 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; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα  
αυτοκάθαρσης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 
ΤΕΥΔ) 

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: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

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 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8 παρ. 4 

ν. 3310/2005
42

 Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 

 

[   X    ] Άνευ αντικειμένου 

 
35 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 
ν.4412/16 . 
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36 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

37 Άρθρο 73 παρ. 5 ν.441/16. 
38 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ (ειδικά πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 για  παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης) . 

39 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ν.4412/16 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
40 Πρβλ άρθρο 48 ν.4412/16. 
41 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
42 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ α ΄Η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΜΕΡΟΥΣ),  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [         ] Ναι       [         ] Όχι 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Καταλληλότητα 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

«Απάντηση») 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα  
σχετικά  επαγγελματικά  ή  εμπορικά μητρώα 
(λχ. Επιμελητήρια) που τηρούνται στην Ελλάδα ή 

στο κράτος μέλος εγκατάστασής
43

 του; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  σχετικά  επαγγελματικά  
ή  εμπορικά μητρώα: 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για  να έχει  τη δυνατότητα  να 
παράσχει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  στη  χώρα 
εγκατάστασής του;  
 
Εάν ναι,  
α) διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
 
 
 
β) δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

43 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/16, οι οικονομικοί 

φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

«Απάντηση») 
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει 

πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη. 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

«Απάντηση») 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  

Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές φωτογραφίες   
των   προϊόντων   που   θα προμηθεύσει,  τα οποία 
δεν  χρειάζεται  να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 

 

[   X    ] Άνευ αντικειμένου  

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 

 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα  

απαιτούμενα  πιστοποιητικά  που  έχουν εκδοθεί  

από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου ποιότητας ή  

υπηρεσίες  αναγνωρισμένων ικανοτήτων,  με  τα  

οποία  βεβαιώνεται  η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 

 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  

άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 

προσκομιστούν: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

«Απάντηση») 
 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν  ότι  ο  
οικονομικός  φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 
[   X    ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  

άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν  ότι  ο  

οικονομικός  φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 
[   X    ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  

άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 

προσκομιστούν όσον αφορά συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
ΜΕΡΟΣ V: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
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Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον 

 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 
 

ΜΕΡΟΣ VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
57

, εκτός εάν : 
 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
58

. 

 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Διεύθυνση Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας(Δ21) ,Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς της άνω  διακήρυξης (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Τόπος & Ημερομηνία: ………………………………………………….. 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Υπογραφή ολογράφως το ονοματεπώνυμο  του νόμιμου εκπρόσωπου, και σφραγίδα της εταιρείας) 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία μέχρι 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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57 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
58 Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  

πληροφορίες 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 

σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ΄  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

                                                                                             EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                                       ΑΔΑ : ΩΛ3Ζ465ΧΘΞ-ΚΗ8 
                                                                                       ΑΔΑ : 19REQ005540000 2019-09-10 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( Δ21)             Ελληνικό , 10/09/2019 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Δ21/Β)                                                        Αρ.Πρωτ.: ΚΓ/Δ21/Β/35189   

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα 25ης Οδού  

Ταχ.Κώδικας   : 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ                                                 ΠΡΟΣ :  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Πληροφορίες  :    Oλ. Παπαγεωργίου 

 Τηλέφωνο       :    210-9972558 
e-mail               :    d21b@hcaa.gr                                                                                    

 
                                                                                       
                                                                                      

 
                                                                                   

    

   

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ   (ΕΑΔ : 1800) 
 

Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδικού συνεχούς 

μηχανογραφικού χαρτιού, θερμογραφικού χαρτιού (thermal rolls) και οριολωρίδων 

προόδου πτήσης (strips)  ποσού € 56.653,00 (πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 

τριών ευρώ), με ισόποση δέσμευση πίστωσης σε βάρος  του τακτικού 

προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, ειδικός φορέας 1039-401-0000000, έτους 2019.  
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70  «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών 

παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238/Α/07-11-1970), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/17-2-2011) περί «Αναδιοργάνωσης της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το  

Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος 

για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 
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4. Το Π.Δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119, Τεύχος Α΄) «περί σύστασης, συγχώνευση, 

μετονομασία  και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους 

– Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

5. To Π.Δ. 82/9-7-2019 (ΦΕΚ 120, Τεύχος Α΄) «περί αποδοχής παραίτησης 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

6. Το Π.Δ. 83/9-7.2019 (ΦΕΚ 121, Τεύχος Α΄) «περί διορισμού Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

7. Την αριθ. 2105/14-08-2014 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 

Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές 

και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 2230/Β/14-08-

2014), όπως ισχύει. 

8. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και την με αρ.2/100018/0026/30.12.2016 σχετική εγκύκλιο. 

10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων & Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 

όπως ισχύει. 

12. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

… κλπ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για προμήθεια : 

 

ι) ειδικού συνεχούς μηχανογραφικού χαρτιού για τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

Σταθερών και Κινητών Αεροναυτικών Δικτύων AFTN/CIDIN/AMHS και του Γραφείου 

Σημάτων /όπου λειτουργούν (6) έξι εκτυπωτές Α4 DOT MATRIX καθ’ όλη τη διάρκεια 

του  24ώρου και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  Τονίζεται ότι όλα τα παραπάνω 

συστήματα αφορούν συστήματα αεροναυτιλίας και χρησιμοποιούνται για την 

υποστήριξη των Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας πανελλαδικά και 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην ασφάλεια των πτήσεων και σε εθνικούς σκοπούς.  

 

ιι) θερμογραφικού χαρτιού το οποίο απαιτείται για την λειτουργία των εκτυπωτών 

των συστημάτων επιτήρησης του εναέριου χώρου (printers του συστήματος  

PATROKLOS), τα αποθέματα εξαντλούνται λόγω αύξησης της κυκλοφορίας η οποία  

αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω  κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη του 

ανωτέρω υλικού, θα έχει ως  αποτέλεσμα τη μη λειτουργία των υπηρεσιών Ελέγχου 

Εναέριας Κυκλοφορίας, τόσο στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘΜ), 

ΔΑΑ/ΕΚ όσο και σε όλα τα Αεροδρόμια, με σοβαρές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση 
των πτήσεων και του τουρισμού.  

 

ιιι) οριολωρίδων προόδου πτήσης  ένας  απολύτως εξειδικευμένος τύπος χαρτιού 

που απαιτείται για την λειτουργία των εκτυπωτών των συστημάτων επιτήρησης του 

εναέριου χώρου (printers του συστήματος  ΡALLAS & PATROKLOS), καθώς, όπως 

αναφέρεται στο με αρ. ΚΕΠΑΘΜ/Α1/14673/17-07-2019 έγγραφο, τα αποθέματα 

εξαντλούνται λόγω αύξησης της κυκλοφορίας η οποία  αναμένεται να αυξηθεί 
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περαιτέρω  κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη του ανωτέρω υλικού, θα έχει ως  

αποτέλεσμα τη μη λειτουργία των υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, τόσο 

στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘΜ), ΔΑΑ/ΕΚ όσο και στα λοιπά 

Αεροδρόμια, με σοβαρές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πτήσεων και του 

τουρισμού.  

Τα ανωτέρω είδη πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (ποιοτικές , 

διαστάσεις) και γι αυτό το λόγο η Υπηρεσία τα προμηθεύεται κατόπιν ειδικής 

παραγγελίας από παραγωγό /προμηθευτή. 
 

14. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη εντάσσεται  στον προϋπολογισμό δαπανών της 

ΥΠΑ έτους 2019, ΑΛΕ 2410201001, με τίτλο  φωτοευαίσθητο,  θερμοευαίσθητο, 

θερμογραφικό  χαρτί και χαρτόνι, με  CPV 22993000-7. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  

1. Εγκρίνουμε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για προμήθεια ειδικού 

συνεχούς μηχανογραφικού χαρτιού, θερμογραφικού χαρτιού (thermal rolls) και 

οριολωρίδων προόδου πτήσης (strips)  ποσού 56.653,00 (πενήντα έξι χιλιάδων 

εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ), με ισόποση δέσμευση πίστωσης σε βάρος ΑΛΕ 

2410201001 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ ,ειδικός φορέας 1039-

401-0000000, έτους 2019. 

2. Στον προϋπολογισμό της δαπάνης συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, οι σχετικές 

νόμιμες κρατήσεις και ο παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος, όπως κατά 

περίπτωση ισχύουν. 

3. Το αντικείμενο της σχετικής δαπάνης, περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

4. Η δαπάνη θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

Η όλη διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις, τις σχετικές εγκεκριμένες       

προδιαγραφές και τις σχετικές υπηρεσιακές οδηγίες και διαδικασίες. 

5. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, να μεριμνήσει για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης. 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11) 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 

α) Ότι για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 

Πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ 

(56.653,00 ευρώ) 

υπάρχει σχετικό ποσό για δέσμευση στον 

ΑΛΕ2410201001, με ΕΑΔ : 1800 

του Ειδικού Φορέα 1039-401-0000000, 

 

 

 

 

 

 

 

Με Εντολή Υπουργού 

   Ο Διοικητής ΥΠΑ 

Κωνσταντίνος Λιντζεράκος 
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β) Ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι ενταγμένη/εντάσσεται 

στο ΕΠΔΣ ΥΠΑ έτους …2019……….. με κωδικό Μ 

03.4/2019. 

Ο Προϊστάμενος της Δ11 

κ.α.α. 

Ν.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 
………………………………. 

α)Π/Δ11/Α  β)Π/Δ11/Δ 

Ν.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                         Σ.ΤΣΙΤΩΤΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                     

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

                                         

- ΔΟΔ (στο ΥΠΜΕ)  

- Δ11/Α, Δ11/Δ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ/ΣΗ 

 

- ΚΕΠΑΘΜ/Α1, Δ18, Δ5 

  

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

-Δ21/Β 
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