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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ EKA
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2023

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
 
Το  ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) καθώς και την απόφαση ΔΣ 02/03-02-2023 Θέμα ΕΗΔ 2ο,
(ΑΔΑ: 6ΖΑΒΟΡΡ1-ΦΚΟ), προσκαλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της  Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, να καταθέσουν προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 
                                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα  αρχή
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Ε.Κ.Α.)

Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(Χαμηλότερη τιμή)  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
 
19.500,00€ με ΦΠΑ

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος 

CPV  90524100-7  

Κατάθεση προσφορών έως
Τρίτη, 07-03-2023 ώρα 11:00 πμ, στο πρωτόκολλο 
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη,  07-03-2023 ώρα 12:00 μμ

Τόπος διενέργειας
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες

Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία συνεδρίαση και 
                                   αξιολόγηση σε ένα στάδιο.
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ Υ.Μ. ΕΚΑ

EΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.500,00€ΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.500,00€

Περιγραφή έργου :
1)  Συλλογή,  μεταφορά,   επεξεργασία  με  τη  μέθοδο  της  αποστείρωσης  και  διάθεση  των

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών  (ΕΑΑM) που παράγει το ΕΚΑ, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 146163/8-5-2012, (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012), όπως ισχύει.

2)  Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης και διάθεση των  Μικτών
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)   που παράγει το
ΕΚΑ,  σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/8-5-2012, (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012), όπως ισχύει.

Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)

Για τη  συλλογή και  μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
εκτός Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της
κοινής υπουργικής απόφασης 22944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο
έντυπο αναγνώρισης όπως αναφέρεται  στο Κεφάλαιο 6 του ΦΕΚ 1537/8-5-12 τεύχος Β΄ «Μέτρα
και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες».

Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
φορτηγών  ιδιωτικής  χρήσης  σε  κατόχους  άδειας  συλλογής  –  μεταφοράς  επικίνδυνων
απόβλητων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07),  όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008
(ΦΕΚ Β΄ 948).

Οι κανόνες μεταφοράς των αποβλήτων εκτός της ΥΜ, είναι αυτοί που διαμορφώνονται από την
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Ειδικά για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ, για τις οποίες εφαρμόζονται η  ADR, ο υπόχρεος
μεταφοράς των ΕΑΥΜ απαιτείται να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, σύμβουλο
ασφαλείας, ο οδηγός του οχήματος να είναι κάτοχος αντίστοιχου πιστοποιητικού επαγγελματικής
κατάρτισης ADR, το δε όχημα να φέρει ειδική σήμανση και εξοπλισμό.

Υποχρεώσεις Μεταφορέα – Αναδόχου ΕΑΥΜ

α. Ο Μεταφορέας θα μεταφορτώνει τα ΕΥΑΜ από το ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου στο 
όχημα του και θα τα μεταφέρει στην εγκατάσταση επεξεργασίας του αποδέκτη.
 Ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του
νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο αντικείμενο της μεταφοράς  όλων των παραγόμενων
κατηγοριών  των  επικίνδυνων  αποβλήτων  της  υγειονομικής  μονάδας  (προηγούμενες
υλοποιηθείσες συμβάσεις).

β. Η ζύγιση θα γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά και τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου
βαρύνουν τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη υπευθύνου του Νοσοκομείου. Οι ζυγαριές ακριβείας
να  είναι  διακριβωμένες  από  διαπιστευμένο   εργαστήριο  με  ISO:17025.  Να  κατατεθεί
πιστοποιητικό διακρίβωσης. Να διατίθενται πρότυπα βάρη για έλεγχο ακρίβειας των μετρήσεων.
Κατά τη ζύγιση των αποβλήτων οι  μετρούμενες  ποσότητες  να στρογγυλοποιούνται  προς τον
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

γ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι σε κάθε επίσκεψη του στο Νοσοκομείο για αποκομιδή
ΕΑΥΜ θα παραδίδει στον υπεύθυνο έντυπο ζυγολόγιο καθώς και έντυπο έγγραφο αναγνώρισης.
Αντίγραφο θα παραδίδει στον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου και θα θεωρείται απαραίτητο για την
εξόφληση των τιμολογίων.

2

ΑΔΑ: ΩΧΓ4ΟΡΡ1-1ΦΤ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

δ.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  για  τη  συλλογή  και
μεταφορά  των  ΕΑΥΜ:  αριθμός  και  ειδικότητες.  Σύμβουλος  ασφαλείας  (σύμφωνα  με  την
ΚΥΑ64834/5491/2000 ΦΕΚ 1350/Β, όπως ισχύει).

ε.  Η  συλλογή  –  μεταφορά  των  ΕΑΥΜ  θα  πραγματοποιείται  πρωινές  ώρες,  καθημερινές  και
εκτάκτως σε περίπτωση που χρειαστεί.

ζ. Τα ΕΥΑΜ θα παραλαμβάνονται, από τον Ανάδοχο, από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης
τους στο Νοσοκομείο, ο οποίος θα είναι άμεσα προσπελάσιμος από τα οχήματα του Αναδόχου.
Θα είναι άμεσα συσκευασμένα σε ειδικά πιστοποιημένα χαρτοκιβώτια για μεταφορά ΕΑΥΜ. 

η. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα  των αποβλήτων σε όλα τα στάδια (μεταφορά,
αποθήκευση,  επεξεργασία,  διάθεση)  και  θα  πρέπει  να  αποδεικνύει  στην  προσφορά  του  τον
τρόπο διασφάλισης (π.χ. εκτυπώσεις λογισμικού), καθώς και ότι οι παραχθείσες ποσότητες  του
ΕΚΑ παραδόθηκαν στη μονάδα αποστείρωσης.

Προδιαγραφές οχημάτων μεταφοράς   ΕΑΥΜ

Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης  ADR, βάσει  Π.Δ 104/1999,
ΚΥΑ  19403/1388/08/2008.  Να  είναι  κλειστά  στεγανά  με  δυνατότητα  ψύξης  8  0C να  υπάρχει
διάφραγμα  μεταξύ  της  καμπίνας  του  οδηγού  και  του  σώματος  του  οχήματος.  Να  διαθέτουν
κατάλληλο σύστημα ασφάλειας, στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες και κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό. Να  διαθέτουν παραστατικά έγγραφα όπως απαιτεί η  ADR (έγγραφο μεταφοράς και
γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος). 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει στη τεχνική του προσφορά 

1. Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης. 
2. Άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας. 
3. Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας  κατά  ISO 9001:2015  και  συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
4. Σύμβαση της μονάδας αποτέφρωσης με αποδέκτες των επεξεργασμένων αποβλήτων. 
5. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται  τα προβλεπόμενα μέτρα,  όροι,

περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε
ισχύει.

Η αποτέφρωση των ΕΑΥΜ εφαρμόζεται σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας.

EΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.500,00€  ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ   (ΕΑΑΜ)  

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  εφαρμόζονται  τόσο  σε  σταθερές  όσο  και  σε  κινητές  μονάδες
επεξεργασίας. 
1) Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από αδειοδοτημένη κατάλληλη μονάδα αποστείρωσης
σύμφωνα με το Παράρτημα 1κεφ.4 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 και την οικ. 62952/5384/30-12-
2016 αρ. Φύλλου 4326. 

3) Να κατατεθεί  Υπεύθυνη δήλωση,  που ρητά να δηλώνει ότι  η μονάδα επεξεργασίας είναι
σύμφωνη  με  τις  τεχνολογίες  της  αναφερόμενης  κείμενης  νομοθεσίας. Οι  Προσφέροντες
οφείλουν στην τεχνική προσφορά τους να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες άδειες και
δικαιολογητικά  που απαιτούνται και  θεωρούνται δεσμευτικά, με ποινή απόρριψης της
προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς τους όρους. 

4) Να κατατεθεί λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί ο ανάδοχος
και κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης συμβάσεων. 

5) Να διαθέτει ο ανάδοχος άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την
επεξεργασία  της  αποστείρωσης.  Τα  «Αποστειρωμένα  ΕΑΑΜ»,  θα  οδηγούνται  στον  τελικό
αποδέκτη  με  ειδικό  για  το  σκοπό αυτό  όχημα  και  ξεχωριστά  από τα  οικιακά  απόβλητα.  Να
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κατατεθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος. Υπεύθυνη δήλωση που να
δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με
δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο,
όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική
διάθεση  των επεξεργασμένων αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων θα  γίνεται  βάσει  της
κείμενης  νομοθεσίας. Να  κατατεθεί  σύμβαση  με  τον  τελικό  αποδέκτη των
αποστειρωμένων αποβλήτων. Προσκόμιση άδειας λειτουργίας και ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ.  Να
προσκομιστούν βεβαιώσεις διενεργηθέντων δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΧΥΤΑ
στο  περιεχόμενο  των  παραλαμβανόμενων  αποβλήτων  που  πιστοποιούν  την
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

6) Η μονάδα επεξεργασίας  να  διαθέτει  εφεδρικό  μηχανολογικό  εξοπλισμό σε  περίπτωση
βλάβης του βασικού εξοπλισμού. 

7) Ιχνηλασιμότητα:  Πρέπει  να διασφαλίζεται  η  ιχνηλασιμότητα  του ιατρικού αποβλήτου,  εκτός
Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα
τα  στάδια  (συλλογή,  μεταφορά,  προσωρινή  αποθήκευση,  επεξεργασία,  τελική  διάθεση).  Ο
Ανάδοχος  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  στην  προσφορά  του  τον  τρόπο  που  διασφαλίζει  την
κάλυψη  των  παραπάνω,  καθώς  και  ότι  οι  ποσότητες  ΕΑΑΜ  που  παραδόθηκαν  από  την
Υγειονομική  Μονάδα  παραδόθηκαν  στη  μονάδα  για  αποστείρωση.  Προτιμάται  η  ψηφιακή
τεκμηρίωση  της  ιχνηλασιμότητας  των  αποβλήτων   εκτός  της  Υγειονομικής  Μονάδας  σε
πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού
των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα και πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του
τον  τρόπο  που  εξασφαλίζει  και  ελέγχει  την  απαίτηση  αυτή  σε  πραγματικό  χρόνο,  με   τη
δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα
στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία.  Επιπλέον για την αξιολόγηση του συστήματος
ιχνηλασιμότητας σε πραγματικό χρόνο,  απαιτείται  ενδεικτικά οι  συμμετέχοντες  να καταθέσουν
φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού (ηλεκτρονική ζυγαριά, εκτυπωτής ετικετών και υπολογιστής)
που είναι τοποθετημένος στο φορτηγό,  ενδεικτικές εκτυπώσεις ετικετών ζύγισης και  εκτυπώσεις
οθόνης  (print  screen)  του  λογισμικού  που  χρησιμοποιείται  και  δίνει  τη  δυνατότητα
παρακολούθησης των σταδίων της διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο.

Για την εφαρμογή της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει  να πληρούνται  οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α) Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή, που
θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους.

β)  Τα  εκπεμπόμενα  αέρια  και  τα  παραγόμενα  υγρά  μετά  την  αποστείρωση  θα  πρέπει  να
απομακρύνονται  ή  να  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  κατά  τρόπο  που  δεν  θα  δημιουργεί
πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

γ) Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την
επεξεργασία  των  ΕΑΑΜ οι  οποίες  θα  βρίσκονται  εντός  κατάλληλα διαμορφωμένου  κτιριακού
χώρου.

δ)  Τα  ΕΑΑΜ  μετά  την   επεξεργασία  τους  με  την  μέθοδο  της  αποστείρωσης  θα  πρέπει  να
εξέρχονται τελείως στεγνά (ξήρανση), σύμφωνα με το κεφ.4. Επεξεργασία με Αποστείρωση της
ΚΥΑ  οικ.146163.  Να  τεκμηριωθεί  ο  τρόπος  που  πραγματοποιείται  στους  κλιβάνους
αποστείρωσης της μονάδας επεξεργασίας η απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία ξήρανση
των επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς επίσης να κατατεθεί  ένας κύκλος επεξεργασίας των
κλιβάνων αποστείρωσης προς απόδειξη αυτού.

Οι  διαδικασίες  αποστείρωσης  ακολουθούν  τα  προβλεπόμενα  στο  πρότυπο  του  ΕΛΟΤ  αρ.
12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να μην είναι αναγνωρίσιμα.

ε) Ως επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο III, όπως προτείνεται από το State
and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT)  των  ΗΠΑ
(παράρτημα I, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).κεφάλαιο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).4, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).παράγραφος κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).4.3.1 κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).της κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).ΚΥΑ κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).146163, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ 146163, Τ.Β./1537/8-5-12).Τ.Β./1537/8-5-12).
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ΕΙΔΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΑ
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΜΕΑ    ΚΑΙ 
ΑΕΑ 

400 κιλά

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΑΑΜ  

9.500 κιλά

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 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

    3Α.    «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’  αριθμ.  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.). 
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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 (https://eka-hosp.gr/), στη διαδρομή :

Ενημέρωση  ►  Προκηρύξεις  διαγωνισμών,  και  στον  ιστότοπο  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ,

(www.eaadhsy.gr), στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) με οδηγίες

συμπλήρωσής του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν το έντυπο του ΤΕΥΔ μόνο για εκείνα τα στοιχεία που

ζητούνται να παρέχουν με βάση την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

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 και προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το

συνημμένο υπόδειγμα. 

3Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται

στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (ως συνημμένο Υπόδειγμα). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

4. 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. 

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

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

στην  περίπτωση  που  υπογραφεί  σύμβαση  από  ανώτερο  κρατικό  φορέα  ή  άλλη

διαγωνιστική διαδικασία.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

συμβατικής αξίας που αναλογεί στην τμηματική παράδοση.  

Η  πληρωμή  θα  πραγματοποιείται  ύστερα  από  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  που

απαιτούνται βάσει του Ν.4412/16 άρθρο 200.

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

    0,10% (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.

9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

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

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

Συνημμένα  :  

1) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων και προδιαγραφών
2)   Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
3) ΤΕΥΔ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                         Ο Αν. Διοικητής ΕΚΑ  

                                                                                        
                                                                Νίκος  Ψαρρός
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Υπόδειγμα 1, 

Αποδοχή των όρων και  προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

                                                               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
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

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:

α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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
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(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

   Υπόδειγμα 2. Οικονομικής Προσφοράς
  
 

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την   «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

ΕΙΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΑ

ΤΙΜΗ
ΚΙΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ)

ΜΕΑ    ΚΑΙ ΑΕΑ 

400 κιλά € € €

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ)

ΕΑΑΜ  

9.500 κιλά € € €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα 3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

                                                               

                              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  i    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 

- Ονομασία:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 50028_02]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Σπ. Θεολόγου 1 & Λεωφ. Φυλής 8ης 

   Στάση Ίλιον ΤΚ 13122

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δοβίτσα Μαρία

- Τηλέφωνο: 2132015353

- Ηλ. ταχυδρομείο:  ekaprom2@eka-hosp.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):  https://eka-hosp.gr/

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV: 79212000-3 ) - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 

1- Η σύμβαση αναφέρεται σε «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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i 

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 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):[……]

[……]

[……]

[……]Γενικές πληροφορίες:Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση;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 αντικειμένουΕάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

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 
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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):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;[] Ναι [] ΌχιΕάν 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   
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(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) [……]ΤμήματαΑπάντηση:Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Απάντηση:Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:[……]

[……]Θέση/Ενεργών  υπό  την  ιδιότητα[……]Ταχυδρομική  διεύθυνση:[……]Τηλέφωνο:[……]Ηλ.

ταχυδρομείο:[……]Εάν χρειάζεται,  δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις

μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 
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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 [ ]ΌχιΕάν ναι, 

επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

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

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση :Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 

μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης 

που θα αναλάβουν: 

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

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

προτίθεται  να αναθέσει  σε  τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας  τμήμα της  σύμβασης  που

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο

131 παρ. 6 και  7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται  στην παρούσα ενότητα,

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α

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

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία,·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Απάντηση:Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 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):

[……][……][……][……]Εάν ναι, αναφέρετε:
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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):

[……][……][……][……]Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]

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, 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 ;ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]
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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): 

[……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΧΓ4ΟΡΡ1-1ΦΤ





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

παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμαΑπάντηση:Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;[] 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 :

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  συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι
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-[.......................]

-[.......................]

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

[……][……][……]Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[..........……]Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι

[…...........]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 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 
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι

[...................…]Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες

παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι

[….................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; [] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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. 

ΚαταλληλότηταΑπάντηση1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[…]

(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 επάρκειαΑπάντηση: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,

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:[…................................…]
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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 ικανότηταΑπάντηση:1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 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: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

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

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:[....……]12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

[……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

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 διαχείρισηςΑπάντηση: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 
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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): [……]

[……][……]

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που

αναφέρονται, 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 
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δωρεάν.

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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