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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ 
 
 
Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν: 

• Η μεταφορά του εξοπλισμού της παρούσας Διακήρυξης και εγκατάσταση στα εκλογικά 
τμήματα 10 περίπου ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών (εξειδικεύεται σε αντίστοιχο 
πίνακα) θα γίνει με ευθύνη του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει στους Η/Υ και 
τον περιφερειακό εξοπλισμό (scanner, εκτυπωτές).. 
Αναλυτικά ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει: 

• Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους νέους Η/Υ σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές 

• Τους σαρωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ (Fujitsufi 5220-C, Fujitsufi 6130, fi-7140) 
• Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους εκτυπωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ 

(LexmarkE340, LexmarkE360, HPM401dn, HPP1606dnHP M401dn, HP P1606dn, HP 
M203dn, HP M404dn ή άλλο) 

 
Το ΤΕΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο πίνακες (βλέπε συνημμένο δείγμα «Πίνακας 
Εγκατάστασης & Ελέγχου Εξοπλισμού Εκλογικών Τμημάτων») που θα αναφέρουν για την 
κάθε πόλη τον χώρο παράδοσης – εγκατάστασης, την ποσότητα και το είδος του 
εξοπλισμού που θα παραδώσει ο ίδιος,  την ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που θα 
του παραδώσει το ΤΕΕ και πίνακα ελέγχου της συνολικής εγκατάστασης και διασύνδεσης. 
Σε περίπτωση βλάβης σε εξοπλισμό που θα παράσχει το ΤΕΕ ο Ανάδοχος δεν φέρει 
ευθύνη αλλά είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει εναλλακτικό εξοπλισμό που θα του 
παρασχεθεί από το ΤΕΕ και να τον υποστηρίξει κατά την διαδικασία της καταμέτρησης 

• Παραμετροποίηση των συστημάτων διασύνδεσης (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) 
ανάλογα με την γεωγραφική θέση του εξοπλισμού (εξειδικεύεται σε αντίστοιχο πίνακα) 
και δοκιμή της διασύνδεσης. Οι κωδικοί πρόσβασης και η αριθμοδότηση του δικτύου θα 
δοθούν από το ΤΕΕ 

• Παραμετροποίηση του λογισμικού υλοποίησης VPN  το οποίο θα παρέχει το ΤΕΕ 
• Εγκατάσταση μέρους του λογισμικού του ΤΕΕ που αφορά το λογισμικό σάρωσης, 

αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων και το λογισμικό έκδοσης των 
αποτελεσμάτων τοπικά στα εκλογικά τμήματα 

• Την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και τη συσκευασία του, την καταμέτρησή του και 
τη μεταφορά του στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, με μεταφορική εταιρεία ή 
εταιρεία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί από το ΤΕΕ περίπου δέκα (10) ημέρες πριν 
από την διενέργεια των εκλογών. Το κόστος της μεταφοράς αυτής θα καλυφθεί από το 
ΤΕΕ. 

 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν: 

• Την άρση βλαβών του εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα σε χρόνους απόκρισης, που 
δίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα διαθέσει το 
κατάλληλο προσωπικό σε αντίστοιχη διασπορά, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά 
τμήματα. Το χρονικό διάστημα κάλυψης θα είναι : η ημέρα διενέργειας των εκλογών, η  
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προηγούμενη και οι 2 επόμενες. Η υποστήριξη θα παρέχεται καθ’ όλη την διάρκεια του 
24ώρου και για τις 3 ημέρες. 
• Την καταγραφή με ειδικό λογισμικό των ψηφισάντων καθόλη την διάρκεια της 

ψηφοφορίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εύρεση του ψηφοφόρου από τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, την ταυτοποίησή του και την καταχώρηση ότι ψήφισε. Επίσης θα 
εκδίδονται περιοδικές καταστάσεις ψηφισάντων και κατά το τέλος της ψηφοφρίας 
οριστικοποίηση του καταλόγου ψηφισάντων και εκτύπωσή του. Η υπηρεσία αυτή θα 
παρασχεθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα από τις 07:00 το πρωί της ημέρας διενέργειας των 
εκλογών μέχρι περίπου τις 19:00 (με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση 
καθυστερημένης προσέλευσης ψηφοφόρων). 

• Την σάρωση των ψηφοδελτίων την ημέρα διενέργειας των εκλογών κατά την διαδικασία 
καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει 
προσωπικό (1 τουλάχιστον σε κάθε εκλογικό τμήμα) το οποίο θα εκπαιδευτεί με την 
εποπτεία και την πιστοποίηση του ΤΕΕ στην λειτουργία όλου του περιβάλλοντος 
διενέργειας των εκλογών. (καταγραφή ψηφισάντων και σάρωση και αναγνώριση 
ψηφοδελτίων). Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιμο μία ώρα (περίπου 18:00) πριν την 
έναρξη της σάρωσης των ψηφοδελτίων και μέχρι το τέλος της καταμέτρησης και της 
έκδοσης των αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα. 
 
Για τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η 
φυσική παρουσία ενός (1) τουλάχιστον ατόμου από το προσωπικό του αναδόχου καθ’ όλη 
την διάρκεια του 24ώρου της ημέρας διενέργειας των εκλογών και όσων μετέπειτα 
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να 
είναι άμεση η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος υλικού ή/και λογισμικού 
παρουσιαστεί. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο στην άριστη 
εγκατάσταση / παραμετροποίηση / χρήση του Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών σε 
επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software) καθώς και της αντίστοιχης επιλογής 
διασύνδεσης του εκάστοτε εκλογικού τμήματος (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 
 
Οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού θα υποδειχθούν από το προσωπικό του ΤΕΕ.  
 
Η ευθύνη του ΤΕΕ περιορίζεται στην παροχή δικτύου κατάλληλης ηλεκτρικής ισχύος, 
Ethernet, WirelessEthernet, ΑDSL ή PSTN. Όλα τα παραπάνω δίκτυα θα είναι ήδη 
εγκαταστημένα σε απόσταση μερικών μέτρων από τον χώρο που θα διατεθεί. 

 
• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δείξει στην προσφορά του, ότι είναι σε θέση να εγκαταστήσει 

και να παραμετροποιήσει το προσφερόμενο λογισμικό, σύμφωνα με τα συνημμένα 
διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά 
στοιχεία, που να αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Κατά την υλοποίηση, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έντυπη αναφορά, που θα αναφέρει το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίησης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης 
του λογισμικού. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε ISO 9001/2008 και ISO 27001/2013 για 
την ασφάλεια των πληροφοριών. 

• Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο έντυπες αναφορές, που θα 
περιγράφουν αναλυτικά τις διαδικασίες. Σχετικές υποδείξεις θα δοθούν από το 
προσωπικό του ΤΕΕ. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το προσωπικό του σε χώρους του ΤΕΕ για 
την παροχή εκπαίδευσης από το προσωπικό του ΤΕΕ στην διαδικασία διενέργειας των 
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εκλογών και την χρήση του λογισμικού καταγραφής ψηφοφόρων και καταμέτρησης των 
ψηφοδελτίων με σάρωση και οπτική αναγνώριση. Το προσωπικό, ο εξοπλισμός, το 
λογισμικό και τα υλικά (ψηφοδέλτια) για να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση θα 
παρασχεθούν με ευθύνη του ΤΕΕ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Laser εκτυπωτής 

PC 
Scanner 

LAN 
WLAN 

ΑDSL 
PSTN 

3G/4G 
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Εκλογικά Τμήματα 
Πάτρας, Κοζάνης, 
Λάρισας, Βόλου, 

Ιωαννίνων, Ρόδου, 
Ηρακλείου, Αγρινίου, 
Χαλκίδας, Κομοτηνής, 

Καβάλας, Λαμίας, 
Χανίων, Τρίπολης, 

Κέρκυρας, Μυτιλήνης, 
Σερρών, Καρδίτσας και 

 
 

Λοιπά Εκλογικά 
Τμήματα  

 
VPN 
TEE 

Εκλογικά Τμήματα Αθήνας & 
Θεσσαλονίκης 

Wireless access 
i  

Router 

Router 

LAN 

ΑDSL, callback 
PSTN, 3G/4G 

Κεντρική Βάση 
Δεδομένων 

Ευθύνη Αναδόχου 

Ευθύνη ΤΕΕ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
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Πίνακας Εγκατάστασης & Ελέγχου Εξοπλισμού Εκλογικών Τμημάτων 

        

Νομός     Όνομα Τηλέφωνο 

Πόλη   Υπεύθυνος ΤΕΕ     

Διεύθυνση   Υπεύθυνος Συνεργάτης     
Εκλογικά Τμήματα       
        
Πίνακας ελέγχου εξοπλισμού      

Εξοπλισμός 

Ποσότητα νέου 
εξοπλισμού που θα 
παραδοθεί από τον 

Ανάδοχο 

Ποσότητα 
υπάρχοντος 

εξοπλισμού που θα 
παραδοθεί από το 

ΤΕΕ Σύνολο 
Έλεγχος Καλής 

Λειτουργίας Παρατηρήσεις 
Υπολογιστές           
Οθόνες           
Εκτυπωτές           
Σαρωτές           
Switch           
Καλώδ. Δικτύου           
Πολύπριζο           
Πληκτρολόγιο           
Ποντίκι           
Access Point           
Πίνακας ελέγχου 
επικοινωνίας      
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Τρόπος επικοινωνίας Δυνατότητα Επιβεβ. Λειτουργ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    
Τοπικό δίκτυο               
aDSL TEE               
Dialup TEE               
Σύζευξις               
3G/4G        
Άλλος               
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (*) 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

   
ΑΘΗΝΑ 60 15 λεπτά 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 15 λεπτά 
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΚΙΛΚΙΣ 1 1 ώρα 
ΠΕΛΛΑΣ 1 1 ώρα 
ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΣΕΡΡΩΝ 2 1 ώρα 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1 ώρα 
ΑΧΑΙΑΣ 6 15 λεπτά 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 1 ώρα 
ΗΛΕΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 ώρα 
ΕΒΡΟΥ 2 1 ώρα 
ΞΑΝΘΗΣ 2 1 ώρα 
ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 ώρα 
ΔΡΑΜΑΣ 1 1 ώρα 
ΚΟΖΑΝΗΣ 3 1 ώρα 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1 ώρα 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1 ώρα 
ΛΑΡΙΣΑΣ 4 15 λεπτά 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 1 ώρα 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 1 ώρα 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 1 ώρα 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 1 ώρα 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 ώρα 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 1 ώρα 
ΑΡΤΑΣ 1 1 ώρα 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1 ώρα 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 ώρα 
ΡΟΔΟΥ 2 1 ώρα 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 1 ώρα 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 1 ώρα 
ΚΩ 1 1 ώρα 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 1 ώρα 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1 ώρα 
ΧΑΝΙΩΝ 3 1 ώρα 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1 ώρα 
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ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 ώρα 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 1 ώρα 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1 ώρα 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 1 ώρα 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1 ώρα 
ΛΕΣΒΟΥ 1 1 ώρα 
ΛΗΜΝΟΥ 1 1 ώρα 
ΣΑΜΟΥ 1 1 ώρα 
ΧΙΟΥ 1 1 ώρα 
ΙΚΑΡΙΑΣ 1 1 ώρα 
ΣΥΡΟΥ 1 1 ώρα 
ΑΝΔΡΟΥ 1 1 ώρα 
ΘΗΡΑΣ 1 1 ώρα 
ΜΗΛΟΥ 1 1 ώρα 
ΝΑΞΟΥ 1 1 ώρα 
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 1 ώρα 
ΣΥΝΟΛΟ 171  

 
(*) Τα Στοιχεία βασίζονται στις εκλογές ΤΕΕ 2016 και μπορεί να αλλάξουν με την 
προκήρυξη και το πρόγραμμα των εκλογών με μέγιστη πρόβλεψη τα 175 Εκλογικά 
Τμήματα. Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνονται οι έδρες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων. 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1 Υπηρεσίες και υλικά εγκατάστασης εξοπλισμού    

1.1 Μεταφορά και Εγκατάσταση    

1.1.1 

Η μεταφορά του εξοπλισμού και η εγκατάστασή του 
στα εκλογικά τμήματα θα ξεκινήσει περίπου 15 ημέρες 
πριν την διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με οριστικό 
χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει το ΤΕΕ και θα 
γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο 20 ημέρες πριν την 
διενέργεια των εκλογών. Η μεταφορά θα γίνει με 
ευθύνη και δαπάνη του ΤΕΕ. Οι πόλεις διενέργειας των 
εκλογών με τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα 
εξειδικεύονται στον αντίστοιχο πίνακα και η 
οριστικοποίησή τους μαζί με την ακριβή διεύθυνση θα 
γίνει γνωστή στον Ανάδοχο 20 ημέρες πριν την 
διενέργεια των εκλογών 

ΝΑΙ 

  

1.1.2 

Θα γίνει εγκατάσταση όλων των παραπάνω 
αναφερόμενων αδειών λογισμικού στα αντίστοιχα 
υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΤΕΕ. 

ΝΑΙ 

  

1.1.3 

Θα παραμετροποιηθεί  η διασύνδεση των συστημάτων 
(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) ανάλογα με την 
γεωγραφική θέση του εξοπλισμού. Οι ακριβείς 
ρυθμίσεις θα δοθούν από το ΤΕΕ τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. Κατά την 
εγκατάσταση θα γίνει δοκιμή της διασύνδεσης. Οι 
κωδικοί πρόσβασης και η αριθμοδότηση του δικτύου 
θα δοθούν από το ΤΕΕ 

ΝΑΙ 

  

1.1.4 

Θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό υλοποίησης VPN  
το οποίο θα παρέχει το ΤΕΕ μαζί με τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας (Certificatekeys) 

ΝΑΙ 

  

1.1.5 
Ο Ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει τον εξοπλισμό, θα 
τον συσκευάσει στην αρχική του συσκευασία και θα 
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τον μεταφέρει στα κατά τόπους Γραφεία του ΤΕΕ 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ και αφού 
ολοκληρωθεί η  καταμέτρηση. 

1.1.5 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση του μέρους 
του λογισμικού του ΤΕΕ που αφορά το λογισμικό 
σάρωσης, αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων 
και το λογισμικό έκδοσης των αποτελεσμάτων τοπικά 
στα εκλογικά τμήματα. Ο τρόπος εγκατάστασης θα 
περιγραφεί και θα επιδειχθεί σε ίδιο σύστημα με αυτό 
που θα εγκατασταθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα από το 
ΤΕΕ 

ΝΑΙ 

  
1.2 Καλωδίωση & βοηθητικά υλικά    

1.2.1 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα εγκαταστήσει όλο τον 
εξοπλισμό σε  κάθε εκλογικό τμήμα παρέχοντας όλα τα 
απαραίτητα μικροϋλικά (καλώδια ισχύος, δικτύου, 
USB, κλπ) που τυχόν λείπουν από την συσκευασία. Το 
ΤΕΕ θα παράσχει τον τερματισμό του εξωτερικού 
δικτύου και της παροχής ισχύος στο υπάρχον δωμάτιο 
και σε μέγιστη απόσταση 5 m.  ΝΑΙ   
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
6 Υπηρεσίες Υποστήριξης    

6.1 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την άρση βλαβών του 
εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα σε χρόνους απόκρισης 
που δίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. Για τον σκοπό αυτό 
ο Ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό σε 
αντίστοιχη διασπορά έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα 
εκλογικά τμήματα. Το χρονικό διάστημα κάλυψης θα είναι 
η ημέρα διενέργειας των εκλογών, η προηγούμενη και η 
επόμενη. 

ΝΑΙ 

  

6.2 

Την καταγραφή με ειδικό λογισμικό των ψηφισάντων 
καθόλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει την εύρεση του ψηφοφόρου από τον 
ηλεκτρονικό κατάλογο, την ταυτοποίησή του και την 
καταχώρηση ότι ψήφισε. Επίσης θα εκδίδονται περιοδικές 
καταστάσεις ψηφισάντων και κατά το τέλος της 
ψηφοφρίας οριστικοποίηση του καταλόγου ψηφισάντων 
και εκτύπωσή του. Η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί σε 
κάθε εκλογικό τμήμα από τις 07:00 το πρωί της ημέρας 
διενέργειας των εκλογών μέχρι περίπου τις 19:00 (με 
δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση 
καθυστερημένης προσέλευσης ψηφοφόρων). 

ΝΑΙ 

  

6.3 

Σάρωση των ψηφοδελτίων την ημέρα διενέργειας των 
εκλογών κατά την διαδικασία καταμέτρησης των 
αποτελεσμάτων. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει προσωπικό (1 
τουλάχιστον σε κάθε εκλογικό τμήμα) το οποίο θα 
εκπαιδευτεί με την εποπτεία και την πιστοποίηση του ΤΕΕ 
στην λειτουργία όλου του περιβάλλοντος διενέργειας των 
εκλογών. (καταγραφή ψηφισάντων και σάρωση και 
αναγνώριση ψηφοδελτίων). Το προσωπικό αυτό θα είναι 
διαθέσιμο μία ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και 
μέχρι το τέλος της καταμέτρησης και της έκδοσης των 

ΝΑΙ 
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αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα. 

6.4 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δείξει στην προσφορά του, ότι 
είναι σε θέση να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει 
το προσφερόμενο λογισμικό, σύμφωνα με τα συνημμένα 
διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, η προσφορά θα πρέπει 
να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία, που να 
αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Κατά την 
υλοποίηση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έντυπη 
αναφορά, που θα αναφέρει το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίησης της 
εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του λογισμικού. 

ΝΑΙ 

  

6.5 

Μόνο για την υποστήριξη τις ημέρες των εκλογών ο 
Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεργάτες 
σύμφωνα με την εντοπιότητα και όχι μόνο δικό του 
προσωπικό. Η αμοιβή των συνεργατών θα 
περιλαμβάνεται στο τίμημα του διαγωνισμού και θα 
καταβληθεί από τον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του 
με ποιο τρόπο έχει τη δυνατότητα να καλύψει την 
απαίτηση. Θα πρέπει να παραδώσει λίστα με στοιχεία των 
τοπικών συνεργατών του που είναι διατεθειμένοι να 
συνεργαστούν στο συγκεκριμένο έργο. Το ΤΕΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να ελέγξει δειγματοληπτικά τους συνεργάτες 
και να βαρύνει τη βαθμολογία ανάλογα με την επάρκεια 
και τη διαθεσιμότητά τους. 

ΝΑΙ 

  

6.6 

Για τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται 
παραπάνω (βλ. Πίνακας 6) κρίνεται απαραίτητη η φυσική 
παρουσία ενός (1) τουλάχιστον ατόμου από το 
προσωπικό του Αναδόχου σε κάθε εκλογικό τμήμα καθ’ 
όλη την διάρκεια του 24ώρου της ημέρας διενέργειας των 
εκλογών και όσων μετέπειτα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ 
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προκειμένου να είναι άμεση η αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματος υλικού ή/και λογισμικού 
παρουσιαστεί. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι 
εξειδικευμένο στην άριστη εγκατάσταση / 
παραμετροποίηση / χρήση του Η/Υ και των 
περιφερειακών συσκευών σε επίπεδο υλικού (hardware) 
και λογισμικού (software) καθώς και της αντίστοιχης 
επιλογής διασύνδεσης του εκάστοτε εκλογικού τμήματος 
(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 

6.7 

Ο Ανάδοχος θα καλύψει τουλάχιστον το 80% των 
εκλογικών Τμημάτων με δικό του προσωπικό και τα 
υπόλοιπα με τυχόν απαιτούμενους συνεργάτες στην 
διαδικασία της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης 
ψηφοδελτίων 

ΝΑΙ 

  

6.7 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σε ISO 
9001/2008 και ISO 27001/2013 για την ασφάλεια των 
πληροφοριών. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 ημέρες 
 
 
 
 
 

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… 
 
 

Ημερομηνία:………….…………………. 
  
 
 

 
 
 
 

1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 
2 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

  
ΕΥΡΩ 

3 ΦΠΑ %  € 

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 
5 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

  
ΕΥΡΩ 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 
 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
οικονομικούς φορείς. 

2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει 
να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 
Νομοθεσίας 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 
προσφέροντα. 

6. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από 
τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα  
(αφ) 
- Ονομασία: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99201077 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΙΚΗΣ 4, 10563 ΑΘΗΝΑ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
-Ηλ. Ταχυδρομείο : prom@central.tee.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/ 

Β : Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης και υποστήριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού στα 

εκλογικά τμήματα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019» 
CPV : 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC005403699] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
- Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 18708/06.08.2019 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
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.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

3) Ύπαρξη της κατάλληλης δομής και 
οργάνωσης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι 
είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 
του έργου:  
 

 
 
[   ] Ναι     [   ] Όχι 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

5) Υλοποίηση ενός τουλάχιστον  παρόμοιου 
έργου/υπηρεσίας τα τελευταία πέντε έτη, που 
να καλύπτουν στο συνολό τους τον εξής τομέα 
: Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε 
εκλογικές διαδικασίες κλίμακας (εκλογικά 
τμήματα – ψηφοφόροι) τουλάχιστον ίσης ή 
ευρύτερης από του Τ.Ε.Ε. 

 
 
[   ] Ναι     [   ] Όχι 
 
Υποβάλλεται σχετικός πίνακας σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της σελίδας 15 εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

Απαίτηση : 
8) Ο Ανάδοχος θα καλύψει τουλάχιστον το 80% 
των εκλογικών τμημάτων με δικό του 
προσωπικό και τα υπόλοιπα με τυχόν 
απαιτούμενους συνεργάτες στη διαδικασία της 
ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των 
ψηφοδελτίων. 

Περιγραφή : 
Ονομαστικό πίνακα εργαζομένων που θα 
διατεθεί στα εκλογικά τμήματα 
υποστηριζόμενο από πίνακες ασφαλιστικών 
ταμείων που να αποδεικνύεται  η εργασιακή 
τους σχέση με το διαγωνιζόμενο. 
  

9) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

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; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxix, 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 
δωρεάνxl. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [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 στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

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

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

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

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

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

vii 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.  

viii 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). 

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

x 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). 

xi 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. 
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xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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.". 

xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

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

xxi 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).  

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

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxviii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xl 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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