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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 

Θεσσαλονίκη  

Τμήμα Προμηθειών 

Υπεύθυνη : Δοξάνη Φωτεινή 

Τηλ: 2313022631-632-634 (εσωτ.130)                    Αριθ. πρωτ. 1211/03-02-2021 

Fax: 2313000703 

  

 

    
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3η /2021 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00 € + Φ.Π.Α.24% 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 16-02-2021, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 10:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
45.000,00€ + ΦΠΑ ή 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

CPV 90524100-7 

KAE 0439 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δέκα (10) μήνες 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0
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1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  καθώς 

και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Τις αποφάσεις: 
 

2.1 Την  3η/ 29-01-2021, Θέμα 3°, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ6ΤΒΟΞΧΣ-Κ54) για την 
διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Κ.   
για δέκα (10) μήνες για 30.000 κιλά (με βάση τα πραγματοποιηθέντα κιλά του μηνός 
Ιανουαρίου) με συνολικό προϋπολογισμό 45.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ δηλ. 1,5€ + ΦΠΑ 
24%/ κιλό και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προηγούμενου 
διαγωνισμού. 

2.2 Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την ανάθεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε 
Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)   21REQ008080485  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, με προϋπολογισμό 45.000,00 € + 

ΦΠΑ ή 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δέκα (10) μήνες, με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ώστε να 

διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος 

της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών του Κέντρου και των παραρτημάτων αυτού. 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 
Κέντρου 

Παπαρρηγοπούλου 7 
Θεσσαλονίκη 546 30 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-02-2021 
Ώρα: 15:00μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ 16-02-2021 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0
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 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

    εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους της διακήρυξης. 
 

2. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α.  Η λέξη «Προσφορά», 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 
γ.   Ο τίτλος της διακήρυξης, 
δ.   Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 
ε.   Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email). 
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους με τις ενδείξεις: 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 
Ο φάκελος περιέχει : 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισμού 

της δαπάνης της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ). Το πόσο της εγγυητικής πρέπει να είναι 

900,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ 

του Ν.4412/2016, (δηλ. 14.09.2021).         

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης, το οποίο και διατίθεται σε επεξεργάσιμη 

μορφή στο δικτυακό τόπο του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. www.kkp-km.gr ).  

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική 

απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 

2 του αρθ. 79 του Ν.4412/2016 :  

• δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της 

οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

 • πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 

76, 77 του Ν.4412/2016.  

Διευκρίνιση : Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά ιδίως: 

 • στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

 • στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  Το ΤΕΥΔ 

κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 

http://www.kkp-km.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0
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Σημ.  Στο πεδίο «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 από το μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα, στο Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει 

«ΝΑΙ» εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίζεται 

χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.131 του 

Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ 

αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.       

 3. Φορολογική ενημερότητα  

 4. Ασφαλιστική ενημερότητα 

      Β. « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

       Ο φάκελος περιέχει : 

 1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:  

 Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας 

διακήρυξης καθώς και τα παραρτήματα της,  

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού (15-08-2021),  

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού  συστήματος διαχείρισης ποιότητας του   συμμετέχοντος 

κατά ISO 9001 ή άλλο  ισοδύναμο, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.  

3. Αντίγραφο σχετικής άδειας (συλλογής) μεταφοράς των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς  

μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 

4.  Αντίγραφα αδειών δύο (2) ειδικών οχημάτων μεταφοράς και αντίγραφο Πιστοποίησης κατά ADR. 

5. Αντίγραφα άδειας οδήγησης των οδηγών των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ και του Πιστοποιητικού 

ADR.  

6.  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 

7. Αντίγραφο Αποδεικτικού καταχώρησης της εταιρίας στο Μητρώο Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων και στο νέο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.  

8.  Αντίγραφο της Άδειας Μεταφοράς Αποστειρωμένων (Επεξεργασμένων) ΕΑΑΜ. 

9.  Αντίγραφο Βεβαίωσης Αποδοχής τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ από τον φορέα 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ αποδοχής. 

ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0
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10.  Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. 

11.  Βεβαίωση περί ειδικού ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή αποθήκευση των μολυσματικών 

αποβλήτων.  

12. Βεβαίωση περί ύπαρξης πρωτογενών συσκευασιών προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες) κίτρινου 

χρώματος με την ειδική σήμανση, καθώς επίσης και δευτερογενών συσκευασιών για τη συλλογή και 

μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου HospitalBox, 

είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο 

διαχείρισης που προτείνει η κάθε εταιρεία. 

13. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα ότι:  

 Η μονάδα επεξεργασίας θα διαθέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισµό για την επεξεργασία των 

ΕΑΑΜ, προκειμένου να µην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε 

περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του βασικού εξοπλισµού. 

 Υπάρχει Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή τις περιπτώσεις διαρροής 

επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά τόσο τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και την 

προστασία του περιβάλλοντος το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Ε.Ν.Λ. 

14. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα προτεινόμενων υπεργολάβων, αναφέροντας 

το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας 

η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 και  

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

Οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ.  

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η τεχνική προσφορά πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε 

μέλος της. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά  θα έχουν πίνακα περιεχομένων 

και θα είναι ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των  

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς της  διακήρυξης.  
 

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Αρ, Διακήρυξης 3η/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ και τα στοιχεία του αποστολέα. 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. ανά κιλό και συνολικά σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς). Στην 

τιμή περιλαμβάνονται: 

  1. Η διάθεση ειδικού οχήματος μεταφοράς αποβλήτων σε περίπτωση που η αποστείρωση θα 

γίνεται εκτός Κέντρου. 

2. Η διάθεση ειδικού ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή αποθήκευση των 
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μολυσματικών αποβλήτων. 

3. Πρωτογενείς συσκευασίες προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες) κίτρινου χρώματος με 

την ειδική σήμανση, καθώς επίσης και δευτερογενείς συσκευασίες για τη συλλογή και 

μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου 

HospitalBox, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), 

ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης που προτείνει η κάθε εταιρεία. 

4. Όλα τα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την μετατροπή των Επικινδύνων 

Αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), σε ακίνδυνα για την δημόσια υγεία. 

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον ασφαλή τρόπο διαχείρισης των μολυσματικών 

αποβλήτων. 

6. Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή 

του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

πλήρη πρόσβαση στους φακέλους όλων των υποψηφίων. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια συνεδρίαση κατά την κρίση της 

επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016.  

Ο προσωρινός προμηθευτής  υποβάλει:  

Α. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως :  
1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της 

εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των 

ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
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4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

  

Β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις 
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα)  τους εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 
3)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

 

β)  Τα νομικά πρόσωπα  :  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .   

2)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Υ) Οι Συνεταιρισμοί: 

  1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.  

  2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε) Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση.  

2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην 

Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο 

έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της Σύμβασης.  
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   Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς µε την ίδια τιµή.  

    Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους.  

    Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Επισημαίνεται ότι: 

• Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβεια τους. 

• Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα 

από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στον προσφέροντα 

του οποίου η  προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής   σύμφωνα με το 

άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

2.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό 

χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 

κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής 

ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το 

ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται 

μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, 

Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα (10) μήνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής 

δικαιολογητικών: 

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, 

β) Έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων απόβλητων, 

γ) Βεβαίωση για την ολοκλήρωση της διάθεσης των ΕΑΑΜ για αποστείρωση,   
δ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας(αν απαιτείται) 

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (αν απαιτείται) 
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά: 
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας 

2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,06% 

3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 

4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 

5. Α.Ε.Π.Π. 0,07% 

6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 

7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.       

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 
 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Κέντρου. 
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 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί 

η δυνατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσιών γίνεται 

δεκτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας της μονάδας ή εγκατάστασης σε ισχύ, από τα αρμόδια 

κατά περίπτωση όργανα, όπως επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα 

προέκυπτε στο προσωπικό του. 

Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την 

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας του 

έργου προ Φ.Π.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη 

διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού, στο σύνολο του ή για τµήµα αυτού. 

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο 

www.eprocurement.gov.gr  (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαύγεια. 

Η Πρόεδρος του Κέντρου 

   
  Βασιλική Νάκου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkp-km.gr/
http://www.kkp-km.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ  

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

 

Προϋπολογισμός: 45.000,00€ + ΦΠΑ 24% ή 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαχείριση των επικίνδυνων, αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων του Κέντρου θα 

πραγματοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ως επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα μπορεί να καθορισθεί η 

εφαρμογή φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών, που μεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος τους καθώς και την μετατροπή τους σε 

ακίνδυνα για την δημόσια υγεία με σκοπό, μετά την τελική τους επεξεργασία, να διατίθενται 

χωρίς προβλήματα στους χώρους ταφής των κοινών οικιακών απορριμμάτων. 

Ως διαδικασία επεξεργασίας των ΕΑΑΜ μπορεί να καθορισθεί: 

 Η μέθοδος της αποστείρωσης με ατμό υπό πίεση με κύκλο προκενού ή όχι 

 Η μέθοδος της αποστείρωσης με ξηρά θερμική επεξεργασία 

 Η αδρανοποίηση ή αποστείρωση με ταυτόχρονη χρήση χημικής απολύμανσης 

 Η αποτέφρωση ή πυρόλυση 

 Η διαδικασία χρήσης μικροκυμάτων. 
Οι ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

τηρούνται με βάση το Φ.Ε.Κ. 1537/τΒ78-05-2012 της 146163ΚΥΑ, «Μέτρα και όροι για την 

διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την εφαρμογή της διαχείρισης εντός ή εκτός του χώρου της θα απαιτηθούν από την 

υπηρεσία: 

1. Πρωτογενείς συσκευασίες προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες) κίτρινου χρώματος με την 

ειδική σήμανση, καθώς επίσης και δευτερογενείς συσκευασίες για τη συλλογή και μεταφορά 

των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου HospitalBox, είτε 

πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ανάλογα με τον τρόπο 

διαχείρισης που προτείνει η κάθε εταιρεία. 

2. Θάλαμο προσωρινής παραμονής, ειδικά διαμορφωμένο επαρκούς χωρητικότητας και με 

συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων με εσωτερική θερμοκρασία <0°C 

με ευκρινή σήμανση, «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του 

μολυσματικού και επικινδύνου. Να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό, απολύμανση και οι αγωγοί 

αρωγής να καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης του Κέντρου ή σε στεγανή δεξαμενή. Οι 

πόρτες του ψυκτικού θαλάμου θα φέρουν σύστημα ασφαλείας ώστε να κλειδώνουν μετά τη 

χρήση και να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο των εντεταλμένων υπαλλήλων διαχείρισης. 

3. Συχνότητα φόρτωσης σύμφωνα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων και ανάλογα με τη 
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χωρητικότητα του ψυγείου. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την 

ισχύουσα κείμενη Νομοθεσία. 

4. Μονάδα αποστείρωσης σε περίπτωση που η επεξεργασία θα πραγματοποιείται στο χώρο του 

Κέντρου. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει άδεια λειτουργίας για 

τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). 

5. Δύο (2) ειδικά πιστοποιημένα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων, τελείως 

κλειστό, στεγανό, με δυνατότητα ψύξης <8°C, χωρίς μηχανισμό συμπίεσης που να μπορεί να 

πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και με όλες τις σχετικές άδειες . 

6. Έγγραφο που θα συνοδεύει τα απορρίμματα σε τέσσερα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα θα 

παραμένει στην Υγειονομική Μονάδα, ένα μένει στον μεταφορέα και ένα στον χώρο 

επεξεργασίας και ένα θα αποστέλλεται στην Υγειονομική Μονάδα για να διατηρηθεί στο 

αρχείο της. 

7. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή τις περιπτώσεις διαρροής 

επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά τόσο τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και την 

προστασία του περιβάλλοντος το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Ε.Ν.Λ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα πραγματοποιείται εντός του χώρων του Κέντρου και 

συγκεκριμένα των παραρτημάτων Π.Χ.Π.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» : 7ο  χλμ.  

Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Π.Α.Α.Π.Α.Θ.: «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: Τζών Κέννεντυ 62  

- Πυλαία, πρ. Ι.Α.Α.: Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα ή εκτός των χώρων αυτών σύμφωνα 

με τις παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις: 

 Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00. 

 Δυνατότητα τεμαχισμού των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα 

εκτελεστεί αυτή, ώστε αυτά να καταστούν μη αναγνωρίσιμα και με διαστάσεις που να μην 

υπερβαίνουν τα 2cm, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. 

 Η κατεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και 

θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το τελικό μικροβιακό φορτίο να είναι 

παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων. 

 Τα εκπεμπόμενα αέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση, θα πρέπει να 

απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία, κατά τρόπο που δεν θα δημιουργούν 

πρόβλημα στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 

 Έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της 

αποτελεσματικότητος της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866) 

για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή. 

 Να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη 

διαδικασία της αποστείρωσης όπως θερμόμετρα, μανόμετρα κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Η μονάδα θα πρέπει να παράγει ένα τελικό προϊόν, που για αισθητικούς λόγους θα πρέπει 

να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Να είναι ομοιογενούς χρώματος και όψης 

• Να έχει κοκκώδη όψη, να μην είναι αναγνωρίσιμο και να μην παρουσιάζει αιχμές 

• Να είναι τελείως στεγνό, ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που παρουσιάζει το 

εισαχθέν απόβλητο 

• Να είναι πράγματι άοσμο μόλις ψύχεται και να έχει μία οσμή εξαιρετικά ελαφριά και 

ελάχιστα δυσάρεστη στην όσφρηση, όταν είναι ακόμη ζεστό. 

• Να απορρίπτεται εύκολα σε δημόσιους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, όπως τα 
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συνήθη απόβλητα. 

2. Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή συμπίεση, έτσι ώστε να περιορίζει στο 

ελάχιστο τον κίνδυνο έκλυσης ατμών ή αερολυμάτων. 

3. Να μην ελκύει ατμούς, οσμές και μολυσματικά υγρά. 

4. Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβη στη λειτουργία της. 

5. Να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού. 

6. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα πρέπει να μπορεί να 

επαναλειτουργήσει χωρίς το προσωπικό να έλθει σε καμία επαφή με τα απόβλητα, που 

υπάρχουν στη δεξαμενή. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστείρωσης των μολυσματικών αποβλήτων, 

αυτά με ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου, θα τοποθετούνται σε ειδικούς υποδοχείς 

κίτρινου χρώματος, πλήρους στεγανότητας, και θα φέρουν την ανεξίτηλη ένδειξη 

«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», την ονομασία του φορέα αποστείρωσης (ανάδοχος) και την 

ονομασία του Κέντρου «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας». Στους υποδοχείς θα αναγράφονται τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του φορέα 

πχ ημερομηνία αποστείρωσης. 

8. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ διατίθενται τελικά σε ΧΥΤΑ, σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. 

9. Το προσωπικό του αναδόχου, που θα χειρίζεται τα μολυσματικά απόβλητα, καθόλα τα 

στάδια επεξεργασίας αυτών, εντός του Κέντρου, θα φέρει ειδική ένδυση. 

10. Για κάθε ατύχημα σε υπαλλήλους της μονάδας επεξεργασίας καθώς και οποιαδήποτε 

βλάβη στον εξοπλισμό που θα είναι εγκαταστημένος στο Κέντρο μας, ο ανάδοχος 

βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Υπεύθυνος, ώστε να υποστεί 

τις ανάλογες κυρώσεις είναι επίσης ο ανάδοχος για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποβλήτων και να βαρύνουν το περιβάλλον, 

θέτοντας σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία. 

11. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισµό για την 

επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να µην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 

της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του βασικού εξοπλισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Από το Κέντρο θα πραγματοποιείται έλεγχος της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας 

της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με χρήση βιολογικών δεικτών (ένας δείκτης 

ανά 200 Lit ωφέλιμου όγκου του θαλάμου και με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών 

δεικτών). Το κόστος των βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωμένων αποβλήτων απαιτήσει 

δειγματοληψία και έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να απευθύνεται σε πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο, που θα του υποδειχθεί 

και να καταβάλλει το κόστος της συγκεκριμένης διαδικασία του ελέγχου. 

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων του Κέντρου, για την επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των Επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος θα εισέρχεται στους χώρους του Κέντρου, μόνο με την άδεια των 

αρμοδίων υπαλλήλων αυτού. Θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση των αποβλήτων, την 

παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Κέντρου για την αποστείρωσή τους ή την 

αποστείρωσή τους εντός του Κέντρου, παρουσία του υπεύθυνου υπαλλήλου που θα οριστεί ή 

του αντικαταστάτη. Θα συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για 

καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει ειδική ζυγαριά επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο 

ψυκτικός θάλαμος. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιδέχονται αμφισβητήσεις οι ποσότητες των 

αποβλήτων που διαχειρίζεται κάθε φορά και συνολικά. 
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Ενδεικτικά, ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί δυο δρομολόγιο τον μήνα για το Π.Χ.Π. «Ο Άγιος 

Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης, ένα δρομολόγιο το μήνα για το Π.Α.Α.με Α. «Ο Άγιος 

Δημήτριος» και ένα δρομολόγιο το μήνα για το Παράρτημα Ι.Α.Α. 
 
      

 

 

 

Προϋπολογισμός  

Παραρτήματα 

του 

Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

Πoσότητα 

(kg) 

Τιμή ανά 

κιλό χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική 

Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή ανά 

κιλό χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική 

Αξία  με 

ΦΠΑ 

Αγιος 

Παντελεήμων, 

Αγιος 

Δημήτριος, 

Ι.Α.Α 

30.000 1,5€ 45.000,00€ 1,86€ 55.800,00€ 

 

               Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές με βάση τον αριθμό των περιθαλπόμενων σε κάθε 

παράρτημα.   

                Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που θα 

παραδίδονται, θα πραγματοποιείται παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου από κάθε Παράρτημα, ο 

οποίος και στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου 

αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε κιλά που αποστειρώθηκαν, καθώς και έγγραφο 

καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. 

              Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, 

παρατηρήσεις κ.λπ.), το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με 

τις ανάλογες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η/2021  

 

Παραρτήματα 

του 

Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

Πoσότητα 

(kg) 

Τιμή ανά 

κιλό χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική 

Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή ανά 

κιλό χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική Αξία  με 

ΦΠΑ 

Αγιος 

Παντελεήμων, 

Αγιος 

Δημήτριος, 

Ι.Α.Α 

30.000     

Τιμή ανά κιλό 

χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

Συνολική Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

Τιμή ανά κιλό 

χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

Συνολική Αξία  

με ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
                         

                         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)                                     
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [94708]] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ/ 

ΤΚ 546 30] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΟΞΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ] 

- Τηλέφωνο: [2313022634-632-631  ες.130] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [f.doxani@kkpkm.gr -  promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http://www.kkp-km.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ - 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90524100-7 ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [21REQ008080485 ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[3η/2021] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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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 κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 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: 

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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

  

ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0





 

20 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

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

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

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

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

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

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

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
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[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

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: 

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 

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 

εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi 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 yxxxvii -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): 

[……][……][……] 

  

ΑΔΑ: ΩΤΙ2ΟΞΧΣ-ΣΛ0





 

31 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl: 

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 

υπηρεσίεςxli, 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 
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(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 διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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): [……]    
 

                                                
i

 

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

στατιστικούς σκοπούς. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 

ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  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, 
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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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 

της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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) 

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

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

xxiii 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 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii 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. 

xxxiii 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. 

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii 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. 

xliii 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. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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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