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αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

  
                         ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνχ  πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
 πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή, 
(ρακειφηεξε ηηκή), ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο  

Πξνυπνινγηζκφο 13.000,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 60161000-4 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο Έλα (1) έηνο 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Σξίηε, 05-01-2021 ώξα 11:00 π.κ, ζην πξσηφθνιιν 
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Σξίηε, 05-01-2021  ώξα 12:00 κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

 
Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
            
      
 
 
 

ΑΔΑ: 65Α1ΟΡΡ1-Κ79





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 2 

 
 
       ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

 
 
    ΑΡΘΡΟ 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ 
ζπνπδαηφηεηα  ηεο κεηαθνξάο ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ, γηα:  

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 
βηνινγηθνχ πιηθνχ,  

 Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 
βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη  

 Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη 
δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). 

 
Η ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 
βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ 
αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 
(W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΙΑΣΑ/ 
αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά).  
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     ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ 

ζα πξέπεη:  

 Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood Cold 
Chain”, ADR 1999  κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο 
αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 
781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη 
κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ 
κεηαθνξάο.  

 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε πνιπεηή ηερληθή εκπεηξία ζηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ 
πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ. Να θαηαηεζνχλ επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ πειαηνιφγην κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ, 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 2 νινθιεξσκέλσλ ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ 
ηνκέα αληίζηνηρνπ έξγνπ ηελ ηειεπηαία 5-εηία θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο απηψλ. 
Αληίζηνηρν έξγν νξίδεηαη έλα έξγν, πνπ αθνξά ζε φκνην κε ην δεκνπξαηνχκελν, κε 
ίδην ή κεγαιχηεξν εηήζην πξνυπνινγηζκφ. 

 Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, 
πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο 
κεηαθνξάο. 

 Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο  ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Η κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό). 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε 
θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο Ι).  

 
ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ADR2007) 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

 
Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί  κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 
δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο.  

Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ  

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

(ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ) 

Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 
δνθηκαζίεο 
 φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο . Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα 
δηαγλσζηηθφ έιεγρν. 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ - κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο-  κφληκε αληθαλφηεηα, 

απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο 

αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξξφο θνξέα HIV.  
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εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 
απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Η θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 
γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο 
ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 

 
 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 

1.  Πεξηγξαθή έξγνπ  

 

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά  βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε  ηεο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ  ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ε πεξίπησζε επείγνπζαο 

κεηαθνξάο  ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία.  

 

Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη: Απζεκεξφλ δηαθίλεζε κε 
δπλαηφηεηα  κεηαθνξάο ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο  ( 2 - 8°C, 20-24°C, -20 έσο 
-35°C, +37°C ή/θαη -70°C) εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ 
πιηθνχ  απφ ην ΔΚΑ πξνο Μνλάδεο Τγείαο Αζελψλ.  Μεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ 
Πεξηζπιινγή δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ απφ ηηο θιηληθέο /ηκήκαηα 
ηνπ Κέληξνπ, κεηαθνξά απηψλ ζε άιιεο Μνλάδεο Τγείαο πξνο δηαγλσζηηθφ έιεγρν 
θαη παξάιιεια γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ παξαπεκπηηθψλ 
ζηηο Μνλάδεο Τγείαο – ππνδνρείο ησλ δεηγκάησλ.  
πγθεθξηκέλα κεηαθνξά      βηνινγηθψλ δεηγκάησλ πξνο Ιλζηηηνχην Pasteur, EKΠΑ,   
ΓΝΑ ΚΑΣ ή άιιε Μνλάδα Τγείαο Αηηηθήο.  
Η παξαιαβή δεηγκάησλ ζα γίλεηαη απφ 8π.κ. έσο ηηο 6κ.κ. θαζεκεξηλέο ή αξγίεο (ή  
δηαθνξεηηθά  εθφζνλ ηξνπνπνηεζεί ην σξάξην παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ ζηα 
Δξγαζηήξηα  πνπ εθηεινχλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα SARS-CoV-2). 

 
2. Όρεκα κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ γηα λα θαιχςεη ηηο 
επείγνπζεο θαη κε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ . 
 
Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ.  
 
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα 
θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε.  
 
Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη:  

 Η κηθηή θφξησζε κε άιια είδε 

 Η είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ 

 Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία 

 Η ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα 
 
Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ 
ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 
 
(Να θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν ) 
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3. Θάιακνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ 

Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα 
ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΙΙ) θαη λα δηαζέηεη ηελ 
θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια 
ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Η 
νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην 
κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ.  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:  

 Απφ ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ 

 Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ  
 
(Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή) 
 
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε 
ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή – ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε  κφλν 
εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε 
ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο.  
 
4.  Παξαθνινύζεζε ζεξκνθξαζίαο 
 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο 
ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  
Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή 
παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, 
ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά φπνηε 
απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε.  
ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία.   

 
     ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.  
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Οιηθφ αίκα 2-6∘C  

Δξπζξνθχηηαξα 2-6∘C 

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθχηηαξα 20-24∘C 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35∘C 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 2-8∘C / -20 έσο -35∘C/ -70∘C * 

Μπειφο ησλ νζηψλ 15-25∘C 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8∘C 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 2-8∘C 

Καιιηέξγεηεο  15-25∘C/ 37∘C 

Βηνςίεο 15-25∘C/ 37∘C 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα  2-8∘C 

Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά Τγξά  2-8∘C/ 15-25∘C * 

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 15-25∘C * 

 

 ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο 
θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 
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5. Δηδηθόο εμνπιηζκόο 
 

       Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνή) ην φρεκα πξέπεη     
       λα δηαζέηεη:  

 Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα 
δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηφ ζεκείν  

 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

 Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

 Υηνλναιπζίδεο 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ 

 Νεξφ 

 Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην 

 Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ 

 Κνιιχξην καηηψλ 

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο 

 Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο 

 Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 
 

Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε 
αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε 
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 
φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο.  

(Να θαηαηεζεί  ε ζρεηηθή εθηύπσζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηηο ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο, ησλ 
νρεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ ην έξγν).   

 

6. πζθεπαζία  

Moιπζκαηηθά θαη δηαγλσζηηθά Γείγκαηα 

α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο 

α.1 Μνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο 
ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν  ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα 
ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ.  
Σεκείσζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε 
 
α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Χο άλσ.  

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ 
είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο.  

α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα 
κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε 
επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο 
ηνπ πεξηέθηε.  

β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία 
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ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν 
δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ  πιηθνχ.  

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά 
κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε 
ζεξκνθξαζίεο -40∘C έσο 55∘C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά 
ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

 
7. Έγγξαθα κεηαθνξάο  

 
Η εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, 
θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά.  
 
Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ:  
 

 Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη 
δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία 
θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί 
επηθηλδπλφηεηαο.   

 Γειηίν αηπρήκαηνο 

 Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ 
 
 

8. Πξνζσπηθό κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην 
είδνο ηνπ έξγνπ .Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα 
είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Η εθπαίδεπζε ηνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ 

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ 
πιηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη 
λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.   

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα έηνο (12) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ.   
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
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ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ Νφκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο 
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε 
ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 
  

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 
β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε 
έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 

Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα 
αλαγξάθνπλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 
 

α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ., 158/2016 απόθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., σο 
πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ 
δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηώλνληαο όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο πιεξνί 
ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθά όηη δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο 
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 θαη ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ θαη όηη πιεξνί ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 (εγγεγξακκέλνη 
ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).  
Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16:  
i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).  
ii) Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.).  
ύκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17, ε 
ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.  
Οη ελώζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεύζπλε δήισζε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 
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αξρή, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, όζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 
απηήο.  
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο 
(ΣΔΤΓ) δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζεη ν ελδηαθεξόκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kat-
hosp.gr), ζηε δηαδξνκή : ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ► ΝΔΔ ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΙ, θαζώο 
θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) κε νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».  
 
β)   

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο (Τπφδεηγκα 1 & 3) ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, 
ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, (Τπφδεηγκα 2) ζηελ νπνία ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα δειψλεη ηελ απνδνρή, πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη ζπκθσλεί 
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.  

  

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

 

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – 

ΔΙΓΙΚΔ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

(γλψζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Η εκπεηξία ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

  
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ηέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, πιένλ εηζθνξάο 
ππέξ ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%.  
Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 12.  ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή  
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή όπσο 
άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  
Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα 
παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ 
έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.  
  

 ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπ/λζε Σερληθνχ. ε πεξίπησζε 
πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο 
ζχκβαζεο κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. (Ν.4412/16).  
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,  
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
5) ΣΔΤΓ 
 
 
 
  
                            
 
     Αθξηβέο Αληίγξαθν                              Ο  Κνηλφο Γηνηθεηήο  ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
                                                                               Ηιηφπνπινο Ισάλλεο 
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  
ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
 

  
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ 
ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Ν. 4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία 
γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη 
κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 12 

 
2.          Τπόδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο  

 
                                             ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  
 
                                            (Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)  
 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  
ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
                
 
  
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Όλνκα & επψλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  
 
α. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη 
αλεπηθύιαθηα, θαη είκαη ζύκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.  
 
β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
 
γ. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε  
    ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε–καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 
δ. πκκεηέρσ κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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3. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό    
 ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
 

 
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Όλνκα & επψλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ 
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
 
 
 
 
      (Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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4. Τπόδεηγκα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό   

 ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
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          ΤΝΟΛΙΚΗ  

 

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθψο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

   

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
 
 
 
       (Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα  
        εηαηξείαο) 
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Τπόδεηγκα 5. 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηώλ 

 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα

i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Νηθεθφξνο Γεψξγηνο] 
- Σειέθσλν: [2132015253] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[3315000-2] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, [ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
 

 
                                                      
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
i
 : 

Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε

i
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»

i
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 
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Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

i
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο

i
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

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

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
i
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 
απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε 
IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 

και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

i
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
i
· 

2. δσξνδνθία
i,i
· 

3. απάηε
i
· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
i
· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
i
· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
i
. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

i
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

i
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
i
: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

i
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αςηοκάθαπζη»)i; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
i
: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

i
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

i
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

i
 

[……][……][……] 

 
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπ

i
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

ΑΔΑ: 65Α1ΟΡΡ1-Κ79





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 23 

                                                                                                                                                              

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

i
 : 

α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

i 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έσει διαππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
i
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 
 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έσει ζςνάτει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλi, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

ΑΔΑ: 65Α1ΟΡΡ1-Κ79





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 24 

                                                                                                                                                              

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο

i
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

i
 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 
παξ. 4 λ. 3310/2005

i
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη 
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV 
ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

i
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 
 
 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
είλαη ν εμήο 

i
: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
είλαη ν εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο

i
: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 
είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
αλαινγίεο

i
 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη 
πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ 
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-
αλαινγία κεηαμχ x θαη y

i
 -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 
 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

i
, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

i
, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ 
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο

i
: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
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2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο

i
, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

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

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα 
ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ

i
 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο 
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο πνηόηεηαο; 

 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

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

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο 
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα 
ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[……] 
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10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαο

i
 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε 
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή 
θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 
έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή 
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάi, αλαθέξεηε γηα ην 
θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη

i
 

 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]

i
 

 

 
 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 
πνπ αλαθέξνληαη

i
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ

i
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρώ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρώ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρώ. 

i
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

i
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

i
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

i
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι 

τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 

ικανότθτεσ.” 

i
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

i
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

i
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

i
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 

195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 
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Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

i
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

i
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

i
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 

τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

i
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

i
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά 

τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

i
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

i
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

i
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα 
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ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 

ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

i
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

i
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

i
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

i
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

i
 Πρβλ άρκρο 48. 

i
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

i
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

i
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 

αυτό. 

i
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

i
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

i
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

i
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

i
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

i
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

i
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

ΑΔΑ: 65Α1ΟΡΡ1-Κ79





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 35 

                                                                                                                                                              
i
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

i
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 

πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

i
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του 

εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, 

βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

i
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

i
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

i
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ. 
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