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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ EKA
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο  02 /2023

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ 147/Α), καθώς και την υπ’ αριθ., απόφαση Δ.Σ. 02/ 8ο /03-02-23, προσκαλεί όλους
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  που δραστηριοποιούνται στο χώρο για την
προμήθεια της υπηρεσίας Μεταφοράς Βιολογικών Υλικών,  να καταθέσουν προσφορές
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)

Είδος διαγωνισμού   Συνοπτικός για ανάδειξη μειοδότη

Κριτήριο κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, 
(χαμηλότερη τιμή)
σε συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προϋπολογισμός 13.000,00€ με ΦΠΑ

CPV 60161000-4

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος

Κατάθεση προσφορών έως
Τρίτη, 21-02-2023 ώρα 11:00 π.μ, στο πρωτόκολλο
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη, 21-02-2023  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

           

mailto:ekaprom1@eka-hosp.gr
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       ΑΡΘΡΟ 2.        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  έχουν  απαράβατη  υποχρέωση  να  αντιληφθούν  την
σπουδαιότητα  της μεταφοράς των παραπάνω υλικών, για: 

 Την  εξασφάλιση  της  ακεραιότητας  και  της  σωστής  συντήρησης  του
μεταφερόμενου βιολογικού υλικού, 

 Την δημιουργία συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς ανάλογα με το είδος του
βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς και 

 Τον σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας
και του Περιβάλλοντος, αφού τα υλικά που διακινούνται είναι τόσο μολυσματικά
όσο και δυνητικά μολυσματικά (διαγνωστικά).

Η  θέσπιση  κανόνων  και  ειδικών  προδιαγραφών  για  την  ασφαλή  μεταφορά
βιολογικού  υλικού,  διέπεται  από  τους  κανόνες  ορθής  πρακτικής  (GMOs), την),  την
αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (Cold Chain) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(W.H.O.)  και  άλλων  Διεθνών  Οργανισμών  (DGR,  ADR  /οδική  μεταφορά,  ΙΑΤΑ/
αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια μεταφορά). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα
πρέπει: 

 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood ColdBlood Cold
Chain) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας”,  ADR  1999   με  τις  ανά  διετία  αναθεωρήσεις  του,  94/55/ΕΚ  με  τις
αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000,
ΦΕΚ  781Β/2000,  Ν.3534/2007,  Α3/31882/2540/31-05-07  του  Υπουργείου
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  Γενικής  Διεύθυνσης  Μεταφορών,  Τμήματος
Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων
των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή τεχνική εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού
υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Να κατατεθούν
επί ποινή αποκλεισμού πελατολόγιο με αναφορά στη διάρκεια και το είδος του
έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 2 ολοκληρωμένων συμβάσεων
δημοσίου  τομέα  αντίστοιχου  έργου  την  τελευταία  5-ετία  καθώς  και  ο  τρόπος
υλοποίησης αυτών. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το
δημοπρατούμενο,  με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό.  Επιπλέον στο
πελατολόγιο  πρέπει  να  γίνεται  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  εν  ισχύ  έργα  που
υλοποιούνται  στις  απαιτούμενες  περιοχές  κάλυψης  όπως  αυτές  αναφέρονται
στην περιγραφή έργου. 

 Η  διάρκεια  της  μεταφοράς  να  υπόκειται  σε  συγκεκριμένους  χρονικούς
περιορισμούς, που υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και
το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση)

 Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας  του προσωπικού, του οχήματος
και του εξοπλισμού

 Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς
 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό

πιστοποιητικό)
 Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές

κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007))

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί  με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και 
δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Πχ. Μονάδες ερυθρών προς 
Μετάγγιση

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες
 ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες . Π.χ. Δείγμα αίματος για 
διαγνωστικό έλεγχο

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι

περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά

από έκθεση σε αυτούς-  μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή

θανατηφόρα  ασθένεια  σε  κατά  άλλα  υγιείς  ανθρώπους.  Π.χ.  Ορρός

φορέα HIV 
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Σημείωση:          Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες κα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςτα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςχώρηση εν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες υλικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες στις βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες α την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςωτέρω κα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςτηγορίες βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες
    .       α την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςπα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςιτείτα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςι έν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες στοιχείο επα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςγγελμα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςτικής βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες κρίσης βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε κρίση θα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει ν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες βα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςσίζετα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςι σε

  , ,     γν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςωστό ια την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςτρικό ιστορικό συμπτώμα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςτα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες εν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςδημικές βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες τοπικές βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες συν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςθήκες βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες κα την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςι μεμον καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςωμέν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςες βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες
     .      συν καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίεςθήκες βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες της βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες πηγής βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες προέλευσης βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες του υλικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Περιγραφή έργου 

Έργο  του  αναδόχου  είναι  η  ασφαλής  μεταφορά  βιολογικών  υλικών  με  βάση
προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται  από την Υπηρεσία που διενεργεί  τον
Διαγωνισμό  και  κατόπιν  γραπτής  συνεννοήσεως  του  αναδόχου  με  την  αρμόδια
Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. 
Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει:
Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και  αργίες  και  αυθημερόν
μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων και άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών
από/προς τις Μονάδες Υγείας Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων.
Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ., Αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Λιμάνι Πειραιά
και Ραφήνας 
Κάλυψη του Νοσοκομείου  για  συσκευασία  και  μεταφορά μολυσματικών  και  δυνητικά
μολυσματικών δειγμάτων εντός λίγων ωρών από και προς το Νοσοκομείο καθημερινά,
Σαββατοκύριακα και Αργίες.
Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4 θερμοκρασίες, 2-6°C, -20°C έως -35°C, +20°C
έως +24°C και -70°C ή +37°C

2. Όχημα μεταφοράς

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  κατ’  ελάχιστο  5  οχήματα   για  να  καλύψει  τις
επείγουσες και μη ανάγκες του Νοσοκομείου σε μεταφορά βιολογικού υλικού .

Το όχημα να είναι  κλιματιζόμενο,  η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται  σε τακτά
χρονικά διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού. 

Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαρροής  βιολογικού  υλικού  το  όχημα  πρέπει  να
καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση. 

Εντός του οχήματος απαγορεύεται: 
 Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη
 Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού
 Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία
 Η χρήση συσκευών με φλόγα

Είναι στην διακριτή ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχημάτων
στην φάση της τεχνικής αξιολόγησης.

(Να κατατεθεί λίστα οχημάτων που θα αναλάβει το έργο )

3. Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

Κάθε όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο κατ’ ελάχιστο με 3 θαλάμους συντήρησης ώστε
είναι δυνατή η ταυτόχρονη μεταφορά σε 3 διαφορετικές θερμοκρασίες. Κάθε θάλαμος
συντήρησης πρέπει  να  επιτυγχάνει  τα  ενδεδειγμένα  επίπεδα θερμοκρασίας  για  κάθε
είδος βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ)  και  να διαθέτει  την κατάλληλη μόνωση που θα
επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα
από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 

Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και
διαδικασίες  συντήρησης.  Εάν  και  εφόσον  γίνεται  χρήση  ψυκτικών  μέσων  για  την
επίτευξη  της  θερμοκρασίας  τα  μέσα  αυτά  δεν  πρέπει  να  έρχονται  σε  επαφή  με  το
μεταφερόμενο βιολογικό υλικό. 

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος: 
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 Από  τον  W.H.O.  για  την  μεταφορά  και  αποθήκευση  θερμο-ευαίσθητων
βιολογικών υλικών

 Κατά  ADR  για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  και  δυνητικά  μολυσματικών
βιολογικών υλικών 

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή)

Επιπλέον να κατατεθούν τα s), τηνerial n) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςo των 3 θαλάμων ανά όχημα που θα αναλάβει την
υλοποίηση του έργου είτε με την μορφή παραστατικού αγοράς είτε απεικονιστικά.  

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα - προκειμένου η ψυκτική
αλυσίδα να παραμείνει  σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει  χρήση  μόνο ειδικών
φορητών  μέσων  κατάλληλων  για  τη  μεταφορά  βιολογικού  υλικού  με  χαρακτηριστικά
(σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης. 

4.Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται  με πιστοποιημένες συσκευές
καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. 
Το  καταγραφικό  πρέπει  είναι  τοποθετημένο  σε  σημείο  προσβάσιμο  για  συνεχή
παρακολούθηση  από  τον  οδηγό  του  οχήματος,  με  οθόνη  ψηφιακών  ενδείξεων,
συναγερμό  και  δυνατότητα  24ωρης  συνεχούς  καταγραφής.  Τα  δεδομένα  της
θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε
αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
Σε  περίπτωση που το  έργο απαιτεί  την  ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού  υλικού  σε
διαφορετικές θερμοκρασίες θα πρέπει αυτό να ζητείται από την Υπηρεσία.  

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού για την ταυτόχρονη μεταφορά σε  3
διαφορετικές θερμοκρασίες  από τα οχήματα που πρόκειται να αναλάβουν το έργο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ολικό αίμα 2-6∘C 
Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8∘C / -20 έως -35∘C/ 
Καλλιέργειες 15-25∘C/ 37∘C
Βιοψίες 15-25∘C/ 37∘C
Φαρυγγικό επίχρισμα 2-8∘C
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά 
υγρά 

2-8∘C/ 15-25∘C *

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25∘C *
 Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το

πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας.

5. Ειδικός εξοπλισμός

Για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  περιστατικών  (όπως  πχ.  διαρροή)  το  όχημα
πρέπει να διαθέτει: 

 Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και
να διαθέτει ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο 

 Προειδοποιητικές πινακίδες
 Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία
 Χιονοαλυσίδες
 Κουτί πρώτων βοηθειών
 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
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 Απολυμαντικό με βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο ματιών
 Γάντια μιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες
 Προστατευτικά γυαλιά
 Μάσκα μιας χρήσης
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του  βιολογικού  υλικού  και  στην  άμεση
αντιμετώπιση  επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση  συστήματος  GPS  με
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο
και της θερμοκρασίας εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντηρήσης. 

(Να κατατεθεί  η σχετική εκτύπωση GPS που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του
οχήματος και τις τέσσερις θερμοκρασίες των θαλάμων θερμοσυντήρησης, των οχημάτων
που πρόκειται να αναλαβουν το έργο)  

6.Συσκευασία 

6.1 Moλυσματικά και διαγνωστικά Δείγματαλυσματικά και διαγνωστικά Δείγματα
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης

α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως,
με  ερμητικό  και  μόνιμο  κλείσιμο,  που  ανοίγει  μόνο  με  σχίσιμο  προκειμένου  να
χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο  θήκες μια για το δείγμα και μια για το
συνοδευτικό παραπεμπτικό. 
Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη

α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω. 

Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι
μερικώς απομονωμένοι μεταξύ τους. 

α.3  Σε  περίπτωση  μεταφοράς  υγρού  δείγματος,  ο  περιέκτης  (είτε  πρόκειται  για
μολυσματικό υλικό είτε για δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή
ποσότητα  απορροφητικού  υλικού  ικανή  να  απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του
μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του
περιέκτη. 

β. Δευτεροταγής συσκευασία

Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο
μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την
προστασία της ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού  υλικού. 

Όλες  οι  ανωτέρω  συσκευασίες  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένες  για  την  μεταφορά
μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε
θερμοκρασίες -40∘C έως 55∘C και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση
επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).

6.2 Δείγματα αίματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο 

Οι περιέκτες των δειγμάτων (σωληνάρια) τοποθετούνται σε  στεγανό δοχείο πολλαπλών
χρήσεων  με  ερμητικό  κλείσιμο  και  κατάλληλη  αντοχή  για  την  προστασία  της
ακεραιότητας  του  μεταφερόμενου  βιολογικού  υλικού.  Τα  σωληνάρια  πρέπει  να
μεταφέρονται σε όρθια θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και να αποφεύγονται οι
αναταράξεις.  Εντός  της  δευτεροταγούς  συσκευασίας  πρέπει  να  υπάρχει  επαρκή
ποσότητα απορροφητικού υλικού ώστε σε περίπτωση διάρρηξης του αρχικού περιέκτη
να  απορροφηθεί  όλη  η  ποσότητα  βιολογικού  υλικού  που  απελευθερώθηκε.  Σε
περίπτωση διαρροής το δοχείο επαναχρησιμοποιείται αφού έχει απολυμανθεί διεξοδικά.
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7).Έγγραφα μεταφοράς 
Η εταιρεία μεταφοράς να εκδίδει με ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές
και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά. 
Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού: 

 Ειδικό  τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς,  στο  οποίο  να  αναφέρονται  τα  πλήρη
στοιχεία  αποστολέα  και  παραλήπτη,  είδος/ποσότητα/όγκος/  θερμοκρασία  του
μεταφερόμενου  βιολογικού  υλικού.  Στην  περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών
και  δυνητικά  μολυσματικών  υλικών  το  τριπλότυπο  πρέπει  να  αναφέρει  την
συσκευασία  και  την  κατηγοριοποίηση  του  βιολογικού  υλικού  με  βάση  την
νομοθεσία περί επικινδυνότητας.  

 Δελτίο ατυχήματος

 Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού

(Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά)

8. Προσωπικό μεταφοράς

Ο ανάδοχος πρέπει  να διαθέτει  επαρκή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο  για  το
είδος του έργου .Το υπεύθυνο προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι
έμπειρο και εξειδικευμένο στις μεταφορές βιολογικού υλικού. Η εκπαίδευση του πρέπει
να περιλαμβάνει: 

 Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά
επικίνδυνων  ουσιών  και  τη  σχετική  πιστοποίηση  του  από  το  Υπουργείο
Μεταφορών

 Τις  συνθήκες  χειρισμού,  μεταφοράς  και  θερμοκρασίας  ανά  είδος  βιολογικού
υλικού

 Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν

 Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού
υλικού  καθώς  και  την  διαδικασία  αντιμετώπισης  έκτακτων  περιστατικών  που
δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.  

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης)

 ΑΡΘΡΟ 3       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 Ν4412/16. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

τα εξής: 
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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

3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες. 
Δύναται  να  δοθεί  παράταση,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  θα  ξεπερνά  το  50%  της
συνολικής συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αναδόχου. 
 
Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  αυτοδίκαιης  λύσης  της  σύμβασης
αζημίως, στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση από άλλο ανώτερο κρατικό
φορέα ή μετά από ολοκλήρωση άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας.   

4. 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.). 

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. 
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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.kathos), τηνp.gr),  στη  διαδρομή:  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ,  καθώς και

στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhs), τηνy.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 διακήρυξης, σύμφωνα με

το συνημμένο υπόδειγμα. 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που

αναφέρονται  στους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  (Άρθρο  2

Περιγραφή Έργου & Γενικές και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές). 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει  συμπληρωμένο το  έντυπο της  οικονομικής

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

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

7).  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.  

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται  από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο. 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

Ν4412/16.
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  ειδών  πραγματοποιείται  τμηματικά,  που  αναλογεί  στην

τμηματική παραλαβή τους ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου

και της υπηρεσίας. 

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.

10. 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. 

Οι  κρατήσεις  που  θα  εφαρμοστούν  τελικώς  είναι  αυτές  που  θα  ισχύουν  την
ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.

11. 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
2)   Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
3) ΤΕΥΔ

      
 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                Ο Αν. Διοικητής ΕΚΑ                
                                                                                                                     Νίκος  Ψαρρός                    
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   Υπόδειγμα 1, για αποδοχή των όρων της διακήρυξης

                                                               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 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  

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

α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της παρούσης προσκλήσεως 

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

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

Υπόδειγμα  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΕΚΑ, για την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις   
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

          ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Τίμημα χωρίς ΦΠΑ
αριθμητικώς

ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
αριθμητικώς

Τίμημα χωρίς ΦΠΑ
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
ολογράφως

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

Υπόδειγμα 3.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΥΔ)

[άρθρου 7)9 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 (αφ)
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νικηφόρος Γεώργιος]
- Τηλέφωνο: [2132015353]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [60161000-4]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε Υπηρεσίες, [ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ]
- Εφόσον υφίστανται, 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
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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;Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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 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:
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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 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   (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) [……]
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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/ΈΝΈΡΓΏΝ ΥΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ[……]ΤΑΧΥΔΡΌΜΙΚΗ ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ:[……]ΤΗΛΈΦΏΝΌ:

[……]ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΌΜΈΙΌ:[……]ΈΑΝ ΧΡΈΙΑΖΈΤΑΙ, ΔΏΣΤΈ ΛΈΠΤΌΜΈΡΗ ΣΤΌΙΧΈΙΑ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΤΗΝ

ΈΚΠΡΌΣΏΠΗΣΗ (ΤΙΣ ΜΌΡΦΈΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ, ΤΌΝ ΣΚΌΠΌ …):[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 
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: 
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[…]Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή

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

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

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

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 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·
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6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Απάντηση:Υπάρχει αμετάκλητη 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:
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 Έάν

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)[……]·
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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): 
[……][……][……]

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 συνέχε 
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 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

ΑΔΑ: ΨΤΘΨΟΡΡ1-Τ94





[….................]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

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005:Απάντηση:Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……]
[……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……]

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:
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ΕΚΠΛΉΡΩΣΉ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΌΎΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΉΡΙΩΝ ΕΠΙΛΌΓΉΣΑΠΑΝΤΉΣΉΠΛΗΡΌΙ ΌΛΑ ΤΑ

ΑΠΑΙΤΌΥΜΈΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΈΠΙΛΌΓΗΣ;[] 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. 
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): 
[……][……][……]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): [……][……]
[……]

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: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 :
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 

ΑΔΑ: ΨΤΘΨΟΡΡ1-Τ94





εξής:
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 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)

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

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

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες, 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 παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων 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 [] Όχι6) 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 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:[....
……]11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
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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 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

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

(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 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 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 αριθμούΑπάντηση: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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:[….]

[] 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 είμαισε 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 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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

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.

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

ατόμων.

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

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

 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.”

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. 

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).

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

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 (ΦΈΚ 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).

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
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συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

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.

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”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση

της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  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 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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) 

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

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

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). 

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 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

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.

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

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

υπερβαίνει τα πέντε έτη.

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

υπερβαίνει τα τρία έτη.

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

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.

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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