
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ. Φυλής 8
η
 στάση & Σπ. Θεολόγου 1 

ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 
Πληροφορίες: Νικηφόρος Γιώργος 
Τηλ. 2132015353,  
email: ekaprom1@eka-hosp.gr 

                                      
 

                                  ΙΛΙΟΝ, 06-09-2022 
                                         Αριθ. πρωτ.: 6697 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                                    ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ  
                                   ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Νο 12/22 

  

 

 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 
 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 

 ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Πίστωση 21.500,00€ με ΦΠΑ  
 
 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του Ν.4412/16, (ΦΕΚ 
147/Α), και των τροποποιήσεων αυτού με βάση το Ν.4782/2021, και την υπ’ αριθ., απόφαση ΔΣ 
17/30-08-22 Θ. 9, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων-Αναλώσιμων (Χωρίς Συνοδό 

Εξοπλισμό) και Mικροειδών για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Ε.Κ.Α.», να 
καταθέσουν προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου. 

 

             ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) 

Είδος διαγωνισμού  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός 21.500,00€ με ΦΠΑ 

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος 

CPV  33696500-0 

Κατάθεση προσφορών έως 
Δευτέρα 19-09-2022, ώρα 11:00 π/μ, στο 
πρωτόκολλο  του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Δευτέρα 19-09-2022, ώρα 12:00 μ/μ 

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε 
ένα στάδιο 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 

1)  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
A/A 

 
                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΩΝ 

 
MM 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 
 

1A 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
1B 
                  

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ                                                                                                                          
 
Φιαλίδια συνθετικά  γενικής αίματος με EDTA K3 ψεκασμένο στα 
τοιχώματα του φιαλιδίου (να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση 
του αντιπηκτικού), αποστειρωμένα, κενού αέρος, διαστάσεων 13Χ75 
mm  για όγκο αίματος  2 ml. Να υπάρχει χώρος αναγραφής στοιχείων 
ασθενούς, η ένδειξη πλήρωσης, η ένδειξη του αναρροφούμενου όγκου 
αίματος, το REF, το CE, το LOT παραγωγής, η ένδειξη αποστείρωσης 
και η ημερομηνία λήξης. Να διαθέτουν πώμα χρώματος ΜΩΒ, βιδωτό 
για διπλή ασφάλεια, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης. Το 
πώμα να αφαιρείται εύκολα, ακόμα και με το ένα χέρι, και να 
επανατοποθετείται εξασφαλίζοντας απόλυτα την σφράγιση του. 
 
Φιαλίδια συνθετικά  γενικής αίματος με EDTA K3 ψεκασμένο στα 
τοιχώματα του φιαλιδίου (να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση 
του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης), αποστειρωμένα, κενού 
αέρος, διαστάσεων 13Χ75 mm  για όγκο αίματος 1 ml, με ένδειξη 
πλήρωσης.  Να είναι πωματισμένα κατά προτίμηση με  βιδωτό πώμα 
για διπλή ασφάλεια, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης. Το 
πώμα να αφαιρείται εύκολα, ακόμα και με το ένα χέρι, και να 
επανατοποθετείται εξασφαλίζοντας απόλυτα την σφράγιση του.  
 

 
 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEM 

 
 

4.200 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
             300 

2. 
 
 
 
 

 
  
 
   
   3. 
 
  3Α 
   
 
 
 
 
 
 
  
3Β 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                                                  
Φιαλίδια για έλεγχο πηκτικότητας που να περιέχουν SODIUM 
CITRATE  3,2%, αποστειρωμένα, κενού αέρος, διαστάσεων 13Χ75 
mm για  όγκο αίματος  2ml περίπου, με ένδειξη πλήρωσης.  Να είναι 
πωματισμένα με  ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, 
στεγανής εφαρμογής, εύκολης διάτρησης και ασφαλούς εκπωματισμού 
που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο, συνθετικά, διπλού 
τοιχώµατος, ολικής πληρώσεως (PP-PEΤ).  
 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ Τ.Κ.Ε. 
 
Φιαλίδια για ΤΚΕ (με την μέθοδο Westergren)   που να περιέχουν 
SODIUM CITRATE, αποστειρωμένα, κενού αέρος, για όγκο αίματος 
1,5ml περίπου, και διαστάσεων 13Χ75 mm. Να είναι πωματισμένα με 
εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής 
εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά 
το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του περιεχομένου του 
όγκου που αναρροφούν και ημερομηνία λήξης.Σε συνδυασμό με τις 
πιπέτες ΤΚΕ 
 
 Πιπέττες  πλαστικές ΤΚΕ μιας χρήσης, πληρούμενες αυτόματα με 
έμβολο ή άλλο τρόπο σε συνδυασμό με το είδος 3Α. 

 
ΤΕΜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΜ 

           
           1.000 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
           2.000 
 
 
 
 
         
 
 
        
           2.000 
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4. 
 

4Α 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
   4Β 

 
 
 
 

 
 
    
 
   4Γ  

ΦΙΑΛΙΔΙΑ  
 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 6 ML ΜΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ. 
 
 Διάστασης 13x100mm. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο 
ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής 
και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το 
σωληνάριο, είτε  βιδωτό για διπλή ασφάλεια, στεγανής εφαρμογής και 
εύκολης διάτρησης. Το πώμα να αφαιρείται εύκολα, ακόμα και με το 
ένα χέρι, και να επανατοποθετείται εξασφαλίζοντας απόλυτα την 
σφράγιση του. Να υπάρχει χώρος αναγραφής στοιχείων ασθενούς, η 
ένδειξη πλήρωσης, η ένδειξη του αναρροφούμενου όγκου αίματος, το 
REF, το CE, το LOT παραγωγής, η ένδειξη αποστείρωσης και η 
ημερομηνία λήξης.  
Απαραίτητη η αποστολή δειγμάτων για αξιολόγηση. 
 
 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ  
Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό, με κενό αέρος, αποστειρωμένα, 
διαστάσεων 13Χ75mm, περιέχοντα επιταχυντή πήξης. Να είναι 
πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα 
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να 
καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του 
περιεχομένου του όγκου που αναρροφούν και ημερομηνία λήξης. 
 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ GEL 
Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό, με κενό αέρος, διαστάσεων 13x100mm, 
με ένδειξη πλήρωσης, αναρροφούμενου όγκου 5 ml, αποστειρωμένα, 
με επιταχυντή πήξης και gel για διαχωρισμό του ορού. Να είναι 
πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα 
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να 
καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με αναγραφή 
ημερομηνίας λήξης και με ένδειξη του περιεχομένου του όγκου που 
αναρροφούν. Να έχει το gel τη μορφή όνυχα, ώστε να διευκολύνεται η  
υδροδυναμική κίνηση του gel. 
 

 
 
 
 
 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 

 
         
 
 
 
           800 

 
 

 

5. A) Σωληνάρια  κωνικά πλαστικά 10-12 ML, κατάλληλα για 
φυγοκέντρηση σε φυγόκεντρο  HETTICH ΕΒΑ 200 (απαραίτητα να 
προσφερθούν σε συνδυασμό με τα  πώματα, είδος  5Β).  
 

B) Πώματα συμβατά με τα ανωτέρω σωληνάρια.   

TEM 
 
 
 
ΤΕΜ 

3.000 
 
 

 
3.000 

 6. 
 
 

 Α) Σωληνάρια πλαστικά μικρά τύπου RIA 75X12MM (απαραίτητα να 
προσφερθούν σε συνδυασμό με τα  πώματα, είδος 6Β). 
 
Β) Πώματα για σωληνάρια τύπου RIA που να εφαρμόζουν απόλυτα 
στα παραπάνω ζητούμενα σωληνάρια 75X12MM.  

ΤΕΜ 
 
 
TEM 
 

         4.000 
 
 

4.000 

7. Σωληνάρια αυτοστηριζόμενα αποστειρωμένα με βιδωτό πώμα για 
αποθήκευση δειγμάτων σε βαθειά κατάψυξη των 2 ML με ετικέτα 
σήμανσης, με δυνατότητα τοποθέτησης στις ζητούμενες θήκες (είδος 
12). 

 
TEM 

 
400 

8. Σωληνάρια γυάλινα  75X12 ΜΜ των 5ΜL ΤΕΜ 8.000 
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9. Σωληνάρια με βιδωτό πώμα άθραυστα για ασφαλή μεταφορά 
βιολογικών δειγμάτων διαφανή ή ημιδιαφανή 5-7ΜL 

 
TEM 

 
1.000 

10. Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεων σωληναρίων κενού, 21G με 
υποδοχείς σωληναρίων κενού. Να φέρουν ενσωματωμένο μη 
αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα πλαστικό για την ασφαλή 
απόρριψή τους, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να είναι 
λειτουργικές κατά τη φλεβοκέντηση. Το προστατευτικό κάλυμμα θα 
πρέπει να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα τη βελόνα με εύκολο, εμφανή και 
αποδοτικό τρόπο. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, 
ταυτόχρονα με την έξοδο από την φλέβα. Θα είναι προτιμητέο να 
υπάρχει ένδειξη φλεβοκέντησης.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση, είναι η κατάθεση  
δειγμάτων.  
Θα προτιμηθεί το σύστημα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια, λειτουργικότητα  και ευχρηστία. 

 
 
 
 
 
 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
         4.000 

 
 
 
 
 
 

 

11.  Kαψάκια διαμέτρου 12 χιλ. ωφέλιμου όγκου 1,5-2 ml χωρίς κωνικό 
πυθμένα. 

 
ΤΕΜ 

 
4.000 

12. Θήκες για κρυοσωληνάρια (cryovials) των 2 ml, χάρτινες  των 100 
θέσεων σε συνδυασμό με το είδος 6. 

 
ΤΕΜ 

    
      5 

13. Kαλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας – ευκρίνειας, 22 x 22mm  ΤΕΜ 12.000 

14.  Κρίκοι πλαστικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης σταθεράς διαμέτρου  
10 μl 

 
ΤΕΜ 

 
10.000 

15. Κρίκοι πλαστικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης σταθεράς 
 διαμέτρου 1 μl 

 
ΤΕΜ 

 
16.000 

16.  Παραφίλμ  5 cm και διάμετρο ρολού 4-6 cm ΤΕΜ         4 

17.  Πιπετάκια πλαστικά Pasteur μιας χρήσεως των 2 ml με διαβάθμιση ΤΕΜ 10.000 

18.  Πλάκες αντικειμενοφόρες με εσμυρισμένα άκρα, τροχισμένες με λευκό 
περιθώριο, προπλυμένες  

 
ΤΕΜ 

 
5.000 

19. Πλάκες αντικειμενοφόρες  τροχισμένες  ΤΕΜ 8.000 

20.  Ρύγχη για πιπέτα BIOHIT μεταβλητού όγκου 10-100 μl ΤΕΜ 3.000 

 21. 
 

Στυλεοί ξύλινοι βαμβακοφόροι απλοί μη αποστειρωμένοι ΤΕΜ        20.000 

22. Τρυβλία  πλαστικά ολόκληρα διαμέτρου 90x90mm αποστειρωμένα με 
γ-ακτινοβολία, που να πιστοποιείται εγγράφως στην ελληνική  
ή αγγλική γλώσσα.  

 
ΤΕΜ 

 
       14.000 

  23. Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες μη ηπαρινισμένα 
Να προσφερθούν οπωσδήποτε δείγματα για έλεγχο ευθραυστότητας 
κατά τη φυγοκέντρηση. 

 
ΤΕΜ 

 
4.000 

  24. Δοχεία συλλογής ούρων 24ώρου 3 lit με άνοιγμα μεγάλης διαμέτρου, 
με διαβαθμίσεις ανά 100 ml.  

 
ΤΕΜ 

 
   30 

  25. Διηθητικό χαρτί διαστάσεων 40x40  cm σε πακέτα (συσκ.) των 500 
φύλλων.  

 
ΤΕΜ 

 
6.000 

  26. Σωληνάρια γυάλινα των 10 ml με στρογγυλό πυθμένα ΤΕΜ 3.000 

  27. Ρύγχη αυτόματων πιπετών biohit  5-200 μl ΤΕΜ 5.000 
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2) MΙΚΡΟΕΙΔΗ – ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 

1 
  

Φιάλες ζέσεως pyrex για αποστείρωση θρεπτικών υλικών των 1000 
ml, σφαιρικές με επίπεδο πυθμένα με υψηλό λαιμό (ύψους όχι 
μεγαλύτερου των 16 cm). 

 
ΤΕΜ 

  
               2 

   2 Στατώ πλαστικά 30 θέσεων για σωληνάρια κωνικά, διάμετρος θέσεως 
1,8-2 cm 

ΤΕΜ   2 

3 
 

 Στατώ  30 θέσεων κατάλληλα για στήριξη φιαλιδίων κενού γενικής 
αίματος 

ΤΕΜ  4 

 
 

 
3) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 Sl  Σύστημα ανίχνευσης και διαφοροποίησης αντιγόνου Α γλουταμικής 
αφυδρογανάσης (GDH) και  τοξίνης Α και Β Clostridium difficile σε  

δείγμα κοπράνων  με μακρά ημερομηνία λήξης, (με δυνατότητα ταυτόχρο- 
νης ανίχνευσης GDH και των 2 τοξινών ανά test). Θα προτιμηθεί το test  
που διαθέτει την μεγαλύτερη ευαισθησία. 
 

 

τεστ 

 

   120 

2  Αντιδραστήρα για ανίχνευση Hb σε κόπρανα με ανοσοχρωματογραφία 
(με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη)       
 

τεστ   150 

3 Ταχεία μέθοδος ανίχνευσης κοαγκουλάσης S. aureus με latex 
                 

τεστ   200 

4 Αντιδραστήρια για έλεγχο παραγωγής  
οξειδάσης (σε στυλεό, πλακίδιο ή σταγόνες)  
                                       

τεστ 1.500 

5 1. Πλαστικά σακουλάκια για 5 τρυβλία με συνοδά αντιδραστήρια και 
   σύστημα κλεισίματος για επώαση σε αναερόβιες συνθήκες   
 
2. Δείκτες  ελέγχου αναερόβιων συνθηκών 
  

ΤΕΜ 

 

ΤΕΜ 

160 

 

160 

6   Φάκελοι για επώαση σε  μικροαερόφιλες συνθήκες   ΤΕΜ   80 

7  Φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ουσίες αδρανοποιητικές ή δεσμευτικές  
αντιβιοτικών για  απομόνωση αεροβίων μικροβίων, πλαστικές  
άθραυστες με χρωματομετρικό δείκτη για  οπτική αξιολόγηση.  
 

 

 ΤΕΜ  

 

200 

8 Φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ουσίες αδρανοποιητικές ή δεσμευτικές  
αντιβιοτικών για  απομόνωση αναεροβίων μικροβίων, πλαστικές  
άθραυστες με χρωματομετρικό δείκτη για  οπτική αξιολόγηση 
 

 

ΤΕΜ 

 

200 

9  Χρωστικές για Gram – χρώση σε κιτ  (500 ml για κάθε διάλυμα crystal 
 violet, lugol, αποχρωματιστικό διάλυμα, σαφρανίνη)    
        

Kit   4 

10  Χρωστική May-Grunwald    1,5 lit     
Απαραίτητη προυπόθεση για την κατακύρωση, η προσκόμιση μικρής  
ποσότητας δειγμάτων προς δοκιμή και έλεγχο καταλληλότητας των 
χρωστικών. 
 

 Lit   1,5   
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11 Λάδι για μικροσκόπηση   (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος) 
 

ml 500 

 

12 

 
MIC-strips meropenem. Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη 
MIC. Να διαθέτουν  διεθνή βιβλιογραφία. Με ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτος. 
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς αξιολόγηση.  
 

 

 TEM 

 

  30 

13 Παραφινέλαιο 1λιτ. 
 

  TEM     1 

14 Ανίχνευση της  MIC της κολιστίνης με μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό 
σε μεμονωμένα αποσπώμενα και ανά ένα εξεταζόμενα τεστ με 
τουλάχιστον 10 διαδοχικές αραιώσεις του αντιβιοτικού (να προσφερθούν 
οι συνοδοί ζωμοί και τα συνοδά αναλώσιμα).  

 
  TEM 

       

   

       160 

15 Τεστ ταχείας ανίχνευσης καρβαπενεμασών KPC, OXA-48, VIM, NDM με 
ειδικότητα και ευαισθησία 100%, βάσει της μεθόδου αναφοράς της PCR 

    TEM 

 

       100 

16 Αντιδραστήρια ομαδοποίησης β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων  300 τεστ. 
Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη. ΚΙΤ 

       

          1 

17 Στυλεοί με υλικό μεταφοράς stuart. Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 
έτη. 

ΤEM        2.000 

18 Αντιδραστήριο EDTA 0,1 M 1 λίτρο. Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 
2 έτη. Για έλεγχο παραγωγής μεταλοενζύμων. 

  TEM 

    

        1 

19 ΒΟΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (PHENYLΟBORONIC ACID) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 10 ΓΡΑΜ. Με 
μακρά ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη. Να είναι καθαρότητας 
μεγαλύτερης ή ίσης 97% (ΗPLC) 

 

Συσκ. 
 
 

 

        1  
        

20 Σύστημα ταυτοποίησης αναεροβίων μικροβίων με  δίσκους αντιβιοτικών 
50 tests  

 
KIT 
 

         1 

21 DMSO (DIMETHYL SULFOXIDE) ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ. 
Με μακρά ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη.  ΛΙΤΡΑ 

 

         1 

22 MIC-strips amikacin. Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC. 
Να διαθέτουν διεθνή βιβλιογραφία. Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτος. 

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς αξιολόγηση. 

 

TEM 
 
 

 

      30 

23 Αντιδραστήρια διάγνωσης γρίπης τύπου Α και Β Τεμ. 
 

      30 

24 Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου Πνευμονιόκοκκου (S. pneumoniae) στα 
ούρα. Ποιοτική ταχεία ανίχνευση αντιγόνου πνευμονιοκόκκου (S. 
pneumoniae) στα ούρα με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος 
σε κασέτα (one step-casetta). Η διάρκεια του τεστ να μην ξεπερνάει τα 
15 λεπτά.  
Να διατίθεται μάρτυρας ελέγχου της διαδικασίας. 
 

Test 
 
 
 
 

 

      30 
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4) ΘΡΕΠΤΙΚΑ  
    
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Να αναγραφεί πόσα τρυβλία παρασκευάζονται μετά την ανασύσταση των 500 gr σκόνης.  
O υπολογισμός θα γίνεi με δεδομένο ότι η ποσότητα θρεπτικού υλικού ανά τρυβλίο θα είναι 20 ml.  
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει υπολογισμού της τιμής ανά τρυβλίο. 
 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ      Μ/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

  1 Blood Agar   Βase  Νο 2      Συσκευασία 500 gr 3 

  2 MacConkey Agar No 2   Συσκευασία 500 gr 7 

  3 Mannnitol Salt agar (με μακρύτερη το δυνατόν ημερομηνία λήξης 
περίπου 3 έτη)  

Συσκευασία 500 gr      4 

  4 Mueller Hinton  Agar  με ρυθμισμένη περιεκτικότητα σε Ca++, 
Mg++ και xαμηλή συγκέντρωση θυμιδίνης και θυμίνης (σύμφωνα 
με οδηγίες EUCAST CLSI STDs) για ακριβή και επαναλήψιμα 
αποτελέσματα ευαισθησίας.           

Συσκευασία 500 gr    15 

  5 Brain Heart Infusion Agar            Συσκευασία 500 gr 5 

  6 Mac Conkey Agar Νο3  με Crystal Violet     Συσκευασία 500 gr 5 

  7 Sabouraud dextrose agar με χρωραμφενικόλη  Συσκευασία 500 gr 6 

  8 Camplylobacter supplement  για CCDA agar base ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 2 έτη 

Συσκευασία  1 

  9 Sabouraud dextrose agar χωρίς  χρωραμφενικόλη  Συσκευασία 500 gr 3 

10 Χρωμογόνο agar Candida plus   Συσκευασία 500 gr 4 

11 Blood free Camplylobacter agar base (CCDA)  Συσκευασία 500 gr 1 

 
 
ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ       Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ετοιμο θρεπτικό υλικό για απομόνωση C. difficile   σε τρυβλία 
(συσκ. ανά 1)                                                                     

ΤΕΜ 80 

2  Φιαλίδια με έτοιμο ζωμό σεληνίτη                                             ΤΕΜ  40 

3 Χρωμογόνα για MRSA (συσκ ανά 1-5 τρυβλία) ΤΕΜ  30 

4 Χρωμογόνα υλικά σε τρυβλία για VRE (συσκ ανά 1-5)   50 

5 Χρωμογόνο υλικό σε τρυβλία 90mm που ανιχνεύει  και 
διαφοροποιεί την Candida auris από τα άλλα είδη Candida, όπως 
C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata or C. krusei. 
 
 ΣΥΝΘΕΣΗ  g/litre  
Peptones  11,0  
Chromogenic and 
selective mix  

24,9  

Chloramphenicol  0,5  
Agar  15,0  

Total g/L 50.9 g/L 
 

Να  προσφέρεται επίσημο χρωματολόγιο του τρυβλίου όπου να 
εμφανίζεται η παραγωγή του χρώματος από κάθε στέλεχος. 
Να περιέχει IVD CE Mark και να προσφέρεται σε συσκευασία 
 10 x 90mm. 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΜ 

    

 

 

 

 

 

  300 
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5)    ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 8 ΘΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 90X90 MM  
 

Α/α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.ΣΥΣΚ. 
ΤΩΝ 250 
ΔΙΣΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΣΚΩΝ 

1  Amikacin 30 μg                    9 2.250 

2 Amoxicillin/clavulanic acid  20/10 μg 12 3.000 

3 Ampicillin/sulbactam 10/10 μg 3 750 

4 Ampicillin 10 μg  2 500 

5 Aztreonam 30 μg     9 2.250 

6  Cephalexin 30 μg  2 500 

7 Cefepime 30 μg 3 750 

8 Cefixime  5μg     4 1.000 

9 Cefotaxime  5μg   . 8 2.000 

10 Cefoxitin 30 μg 3 750 

11 Ceftazidime 10 μg                     4 1.000 

12                  Cefuroxime 30μg 9 2.250 

13 Chloramphenicol 30 μg 2 50 

14 Ciprofloxacin 5 μg    15 3.750 

15 Clindamycin 2 μg     2 500 

16 Fucidic acid 10 μg 2 500 

17 Clarithromycin 15μg 2 500 

18 Colistin  10 μg 7 1.750 

19 Ertapenem 10μg    12 3.000 

20 Fosfomycin/ Trometamol  200μg/       6 1.500 

21 Gentamicin 10 μg 12 3.000 

22 Gentamicin 30μg 1 250 

23 Imipenem 10 μg 9 2.250 

24  Linezolid 10 μg                  2 500 

25 Levofloxacin 5 μg 3 750 

26 Mecillinam 10 μg  2 500 

27 Meropenem 10μg 16 4.000 

28 Moxifloxacin 5μg  1 250 

29 Metronidazole 50  μg 2 500 
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30 Minocycline 30 μg 2 500 

31 Nitrofurantoin 100 μg 8 2.000 

32 Novobiocin 5 μg  1 250 

33 Quinopristin/Dalfopristin 15μg 2 500 

34 Piperacillin/Tazobactam 36 μg 13 3.250 

35 Rifampicin 5 μg 1 250 

36 Teicoplanin 30μg 3 750 

37 Tetracycline 30 μg 2 500 

38 Tobramycin 10 μg 1 250 

39 Trimethoprim / sulfamethoxazole 1:19/25 μg 12 3.000 

40 Tigecygline 15μg 3 750 

41 Vancomycin 5 μg 5 1.250 

42 Ceftazidime 10μg/Avibactam 4μg 2 500 

43 Ceftaroline 5μg 2 500 

44 Penicillin G 1 U 1 250 

45 Optochine 100 δίσκοι  

46 Bacitracine 0,004 100 δίσκοι  

47 Bacitracine 10 IU 100 δίσκοι  

48 Azithromycin 15 μg 2 500 

49 cefadroxil 30     μg 2 500 

 

50 cefiderocol 30 μg 2 500 

51 cefpodoxime 10 μg 1 250 

52 ceftibuten 30 μg 1 250 

53 ceftiofur 30 μg 1 250 

54 ceftolozane/tazobactam 30/10 μg 3 750 

55 ceftriaxone 30 μg 4 1000 

56 doripenem 10 μg 1 250 

57 enrofloxacin  5 μg 1 250 

58 erythromycin 15 μg 1 250 

59 meropenem 20 /vaborbactam 10 μg 3 750 
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60  mupirocin 200 μg 1 250 

61 nalidixid  acid 30 μg 1 250 

62   neomycin 10 μg 1 250 

63 norfloxacin 10 1 250 

64 cephazolin 30 μg 1 250 

65 ampicillin 2 μg 2 500 

66 oxacillin 1 μg 1 250 

67 doxycycline 30 μg 1 250 

68 streptomycin 300   μg 1 250 

 
Κάθε συσκευασία των 50 δίσκων να διαθέτει δικό της αφυγραντικό. Η ημερομηνία λήξης των δίσκων 
να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερη (το λιγότερο 2 έτη). Τα προσφερόμενα δισκία  να είναι  σύμφωνα 
με τις οδηγίες EUCAST. Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN 
(διάμετρος δισκίων 6,35mm, ομοιόμορφη κατανομή αντιβιοτικού, συγκέντρωση αντιβιοτικού 90%-
125% της δηλωμένης, διεθνής κωδικοποίηση). Να έχουν σήμανση IVD CE Mark.     
 
Απαραίτητη προϋπόθεση προ της κατακύρωσης η προσκόμιση  δίσκων όσων κατηγοριών 
αντιβιοτικών ζητηθούν για έλεγχο δοκιμασιών και αξιολόγηση.  
Επίσης η προσκόμιση των διανεμητών για έλεγχο λειτουργικότητας. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν.4412/16.  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τον 4782/21 ισχύουν τα 

εξής:  

    Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι 

προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής,  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης,  

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής),  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
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    3.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

     Στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιλαμβάνονται:  

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του 

άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4, και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται 

ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).  

    Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16:  

i) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

ii)  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Σύμφωνα με το 

άρθρο 79Α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17.  

    Η υποβολή του ΤΕΥΔ, δύναται να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.  

    Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

 

    Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή 

όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.  

 

     Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή(έχουν ορισθεί τα πεδία που θα πρέπει να 

συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kathosp.gr), 

στη διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, καθώς και στον 

ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) με οδηγίες συμπλήρωσής του».  

 

     β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.  
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      4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, για το είδος που  

επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

 

     5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

     Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (ως συνημμένο Υπόδειγμα).  

     Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   

     Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 

προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με 

κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία των οικονομικών φορέων. 

 
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος.   

Δύναται να δοθεί παράταση, για διάστημα ίσο ή μικρότερο της συμβατικής διάρκειας, ύστερα 

από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή. 

     Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, 

στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση από ανώτερο κρατικό φορέα ή άλλη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 

9. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί 

εφάπαξ, ή τμηματικά που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή των υλικών, ή όπως αλλιώς 

συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκομείου.   

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται βάσει του Ν.4412/16 άρθρο 200. Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο 

θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί 

με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 
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10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  

    0,07% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και  

β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ. Οικ.  

Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος. 

 

    11.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν έχει 

οριστεί, σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως επόπτη της 

σύμβασης με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/16.  

 
     12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

     Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία,  

     (Ν. 4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107, Ν. 4605/19, άρθρο 43, και Ν. 4782/2021). 

 
     Συνημμένα: 
 

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

 ΤΕΥΔ 
 
 

  
 
 
 
 
 
         Ακριβές Αντίγραφο                                                       Ο Αν. Διοικητής ΕΚΑ                                 
                                                             
                                                                                                     
                                                                                                         Νίκος  Ψαρρός                                                                                                                  
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Υπόδειγμα 1.    Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

                                                               ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                                                          (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 

 

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Χωρίς Συνοδό Εξοπλισμό) και Μικροειδών για τις 
ανάγκες του ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 
  

Ο/Η (όνομα)           :  

Επώνυμο             :  

Όνομα & επώνυμο πατέρα :  

Όνομα & επώνυμο μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης  :  

Τόπος γέννησης            :  

Τόπος κατοικίας            :  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προσκλήσεως εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και είμαι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  

β.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

γ.   Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του Διαγωνισμού.  

δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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Υπόδειγμα ΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Προς: ΕΚΑ, για  την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Χωρίς Συνοδό Εξοπλισμό) και Μικροειδών για τις ανάγκες του 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

  
                   

  
 
 

A/A Είδος 
 Μονάδα 
μέτρησης 

 

Εκτιμώμενη  
ετήσια 

ποσότητα  

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Αξία 

1    Τεμάχιο      

  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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Υπόδειγμα 3. 
 

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 φορέα
1
  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: [ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [13122] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νικηφόρος Γιώργος] 
- Τηλέφωνο: [2132015353] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ekaprom1@eka-hosp.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [https://eka-hosp.gr/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[33696500-0] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Χωρίς 
Συνοδό Εξοπλισμό) και Μικροειδών για τις ανάγκες του ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 
- Εφόσον υφίσταται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

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

                                                      
1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 
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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 αρμόδιοι
2
 : 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

4
 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 

 
 
 
 

                                                      
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο

5
: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

 

                                                      
6
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

7
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτη
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
12

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
13

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
14

. 

                                                      
7
 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.  

8
 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). 

9
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10
 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). 

11
 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. 

12
 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. 

13
 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”. 

14
 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.". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

15
 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): 
[……][……][……][……]

16
 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 
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): 
[……][……][……][……]

18
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
20

: [……] 

                                                      
15

 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 ) 
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 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)  
20

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

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

21
, 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 ;

22
 

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): 

23
 

[……][……][……] 

 

                                                      
21

 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).  

22
 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  

23
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου

24
; 

[] 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

25
 : 

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 περιστάσεις

26 
 

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 παράπτωμα
27

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

                                                      
24

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
26

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, 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 
σύμβασης

29
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

30
 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 

[] Ναι [] Όχι 

                                                      
28

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
29

 Πρβλ άρθρο 48. 
30

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
 
 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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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 
ασφάλισης

31
, 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 ;

32
 

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): 

33
 

[……][……][……] 

 

                                                      
31

 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).  
32

 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  
33

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου

34
; 

[] 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

35
 : 

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 περιστάσεις

36 
 

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 παράπτωμα
37

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

                                                      
34

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
35

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
36

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
37

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων38, 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 
σύμβασης

39
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

40
 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, 

[] Ναι [] Όχι 

                                                      
38

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
39

 Πρβλ άρθρο 48. 
40

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
 
 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 
εγκατάστασής

41
; 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): [……][……][……] 

 
 

                                                      
41

 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. 
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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 

42
: 

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 εξής

43
: 

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 
αναλογίες

44
 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 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y

45
 -και η αντίστοιχη αξία) 

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

                                                      
42

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

43
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
44

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
45

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):  
[……][……][……] 

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: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

46
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

47
, 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 ιδιωτικούς

48
: 

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 
υπηρεσίες

49
, 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) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  

                                                      
46

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
47

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
48

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
49

 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. 
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παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων

i
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας; 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

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

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας

ii
 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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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 στη διακήρυξη; 
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): [……][……][……] 
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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 V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάiii, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι

iv
 

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

50
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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 αναφέρονται

v
, 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

vi
. 

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 Δήλωσης 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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