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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Λειτουργιών 

Διακηρύσσει 

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό – για την 

παροχή Υπηρεσιών : 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» 

για ένα (01) έτος προϋπολογιζόµενης δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(24.000,00 €), ήτοι μικτή μηνιαία αμοιβή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), αφαιρουμένων 
των νομίμων κρατήσεων και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή και  με δικαίωμα προαίρεσης για 
παράταση ενός (01) έτους.  
                                 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) τους όρους του παρόντος τεύχους και           

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 
ανωτέρω υπηρεσιών.  
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Αναθέτουσα αρχή :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  
1.2 Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  
1.3 Φορέας αποδοχής των υπηρεσιών:	Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
1.4 Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο 

για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του 
διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των προσφορών που έχουν έδρα  
Διοικητικό Συμβούλιο  
Οδός  : Κέννεντυ 1 & Πύργου 
Ταχ. Κωδ. :  182 33 
Τηλ.  :  210-4821111 
Telefax :  210-4814042 
E-mail : info@okaa.gr 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα  που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.5 Επιβλέπουσα Υπηρεσία :	Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Κ.Α.Α. 
που έχει έδρα στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, 182 33 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τηλ.: 210 4821111 
και Telefax:	210-4814042.  

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούται να δηλώσουν άμεσα και 
εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 
υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., την 19-12-2017 ημέρα Τρίτη, ώρα 
10 πμ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός 
δε διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, τότε αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος, την 
αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Προσφορές εκπρόθεσμες για 
οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους χωρίς να 
ανοιχτούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του συνόλου των υπηρεσιών ανέρχεται σε 
(24.000,00 €), ήτοι μικτή μηνιαία αμοιβή (2.000,00 €), αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων. 
   
2.2 Τόπος παροχής των υπηρεσιών  

Οι εγκαταστάσεις του Υποκαταστήματος της Ιχθυόσκαλας Πειραιά του Οργανισμού Κεντρικών 
Αγορών & Αλιείας, Λιμήν Ηρακλέους, Κερατσίνι – Πειραιάς.  

2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 
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Αντικείμενο του έργου είναι η «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ειδικευμένο Ιατρό για τις ανάγκες 
των συναλλασσόμενων στο Υποκ/μα της Ιχθυόσκαλας Πειραιά του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», (Κωδικός 
CPV 85121000 - 3). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης και την τεχνική περιγραφή, 
ε) σχέδιο συμβάσεως. 
 
3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται μέχρι τη Τετάρτη 13-12-2017 από την Δ/νση 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Κ.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, πληροφορίες Χ. 
Νιάτση. 
Α) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερόμενης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή 
τους στον ενδιαφερόμενο. 
Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και 
σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

4.1 Για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίησή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή   
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
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- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά. 
 
4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Η Τεχνική Περιγραφή 
5. Ο Προϋπολογισμός μελέτης. 
6. ΤΕΥΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο, που θα τους χορηγηθεί από τη Διεύθυνση 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την τιμή του συνόλου των υπηρεσιών Ανάδοχος 
ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 10.00 π.μ με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν 
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

6.2 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 
e-mail).  
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του ………………………………………………………………………………………….. 
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ 
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» 

με αναθέτουσα αρχή τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

(Κέννεντυ 1 & Πύργου,182 33 Αγ. Ιωαν. Ρέντη) 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 
 
6.3 Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα : 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της παρούσας. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
6.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 
6.5Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
6.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
6.7 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά :  
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο ατομικός ιατρός. 
 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 
6.8 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 
στις 13-12-2017, ημέρα Τετάρτη.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., Κέννεντυ 1 & Πύργου 182 33, Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. και παραδίδονται στην 
επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασής της. 

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει έτοιμα για επίδειξη 
ή παραδώσει στην Επιτροπή και στον τόπο, ημέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά :	

- Τα έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο για τον ορισμό του εκπροσώπου και του 
αναπληρωτή του (Πρακτικά του Δ.Σ., συμβολαιογραφικά πληρεξούσια κ.λπ.). 
- Δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης. 
 
Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την Επιτροπή, σε δημόσια 
συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός 
αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραμμένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται από την 
παραπέρα συμμετοχή οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 
Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος θα 
παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού το φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος 
εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και στον 
σφραγισμένο ‘’ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄’ που περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
Κατόπιν αριθμείται ο φάκελος προσφοράς με αύξοντα αριθμό και παραλαμβάνεται. Στη συνέχεια, 
αριθμείται με αύξοντα αριθμό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα καταγράφονται 
περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της 
διακήρυξης και το Νόμο, σε επήκοο των παρισταμένων. 
Ο εσωτερικός φάκελος με την ένδειξη ’ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄ δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου 
προσφοράς. 
Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συμμετοχής που περιέχονται στους 
φακέλους και σε συνεδρίαση αποφασίζει για τυχόν αποκλειόμενους. 
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Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων διαγωνιζόμενων τυχόν αποκλείονται από τη συνέχιση 
του διαγωνισμού και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους τους να 
παραλάβουν τους φακέλους προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να 
υποβάλλουν ένσταση τότε οι φάκελοι προσφορών παραμένουν στα χέρια της Επιτροπής.  
 

ΑΡΘΡΟ 9:	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Οι φάκελοι των προσφορών των γενομένων δεκτών στο διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά 
σειρά προσέλευσης, σε ανοικτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. 
Ο φάκελος ‘’Οικονομική Προσφορά’’ περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα 
αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Επισημαίνεται ότι:	
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται η τιμή μονάδος.  
β) η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 
τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή. 
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς τους όρους 
της διακηρύξεως απορρίπτονται. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή, 
όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:	 ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. 
Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων. 
Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την παρατυπία 
διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, 
εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων για την ανάληψη 
της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, 
η Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως 
αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.  
Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας 
κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
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Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του 
διαγωνισμού, αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την 
απόφαση της Επιτροπής. 
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : 
- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 
- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την Αναθέτουσα Αρχή. 
- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής και 
αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων για αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού. 
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την 
απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.  
Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία 
ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί 
οριστικά την προσφορά του 
Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 ημέρες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11:	 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.7 της 
παρούσης. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 ν. 4412/2016). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12:	 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 13:	 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται κατά την τελευταία 
τουλάχιστον πενταετία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο των υπηρεσιών και 
δραστηριοποιούνται ως κάτωθι: 
α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14:	  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

α. Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη – παρ. 4 άρθρο 79 ν. 4412/2016) ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 
(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
γ. Απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480,00€). 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 (φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
δ.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
δ.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, πτυχίο Α.Ε.Ι. και αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα.  

δ.3 Οι υποψήφιοι θα πρέπει :  

Ø Να είναι ειδικότητας, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής 
Χειρουργικής. Για την απόδειξη της ειδικότητας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.  

Ø Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε Υπηρεσίες Ιατρού. Για την 
απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις ή αντίστοιχες συμβάσεις 
- συμφωνητικά. 
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Ø Να διαθέτουν εξειδίκευση στην παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών. Για την απόδειξη της εξειδίκευσης θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές 
βεβαιώσεις.  

Ø Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε Υπηρεσίες Ιατρού 
Εργασίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις - ή 
αντίστοιχες συμβάσεις - συμφωνητικά. 

 
Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών, 
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη 
και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15:	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το συνολικό χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών, ορίζεται σε ένα (01) έτος και µε 
δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός (01) έτους.  

 
ΑΡΘΡΟ 16:	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
16.1 Εγγυητική Συμμετοχής 
 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.  
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) το φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της κοινοπραξίας), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 τη παρούσας, ήτοι μέχρι 19-07-2018, αλλιώς η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
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τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 
εγγυήσεως. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1 α)  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 16 Α: Έκδοση εγγυητικών 
16.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα. 
16.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17:	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του 
διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα). 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στο μειοδότη, που 
καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τα ακόλουθα (α έως και δ) δικαιολογητικά και να υπογράψει 
τη σύμβαση. 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει 
Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλειας (κύριας και επικουρικής). 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει 
Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  
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Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του Αναδόχου δεν εκδίδει τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου 
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο Ανάδοχος. 
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18:	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
18.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. 
18.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχεδίου συμβάσεως.  
 

 
 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη 04-12-2017  
 

Η ΔΙΕΥΘΥNΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6297 / 04-12-2017  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                        «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕ- 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                                ΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟ-  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                      ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 
                                                                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α. 

           CPV: 85121000 - 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
 Η παρούσα υπηρεσία προϋπολογισμού ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(24.000,00 €), ήτοι μικτή μηνιαία αμοιβή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), αφαιρουμένων των 

νομίμων κρατήσεων, αφορά στην «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ειδικευμένο Ιατρό για τις 

ανάγκες των συναλλασσόμενων στο Υποκ/μα της Ιχθυόσκαλας Πειραιά του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», 

(Κωδικός CPV 85121000 - 3). 

  Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.61.00 προϋπολογισμού 2017. 
Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ειδικευμένο Ιατρό για τις ανάγκες των 

συναλλασσόμενων στο Υποκ/μα της Ιχθυόσκαλας Πειραιά του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., θα γίνει   με 

διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της 

τιμής προσφορά. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

(Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, πτυχίο Α.Ε.Ι. και αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα. :  

 

2. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει :  
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Ø Να είναι ειδικότητας, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής 

Χειρουργικής. Για την απόδειξη της ειδικότητας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 

και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.  

Ø Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε Υπηρεσίες Ιατρού. Για την 

απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις ή αντίστοιχες συμβάσεις 

- συμφωνητικά. 

Ø Να διαθέτουν εξειδίκευση στην παροχή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών. Για την απόδειξη της εξειδίκευσης θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές 

βεβαιώσεις.  

Ø Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε Υπηρεσίες Ιατρού 

Εργασίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις - ή 

αντίστοιχες συμβάσεις - συμφωνητικά. 

 

3. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 

δικαιολογητικών, κατά την υποβολή του φακέλου.  

 

 
	
	

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΑΤΣΗ                                            

  



16 
 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 6297 / 04-12-2017  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                        «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕ- 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                                ΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟ-  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                      ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

                                                                               CPV: 85121000 - 3                                                                   

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

	
	
	

	

Α/Α 
	

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

	

 
ΜΗΝΕΣ  

 
ΜΙΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

στο Υποκ/μα της Ιχθυόσκαλας 

Πειραιά του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

 

 
 

12 

      
 
      2.000,00 € 

 
 
24.000,00 

     

	 ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 

	
	
	

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΑΤΣΗ                                            
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 6297 / 04-12-2017  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                        «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. &  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕ- 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,                                                ΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟ-  
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                                      ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ                                                               
Πληροφορίες : Χ. Νιάτση 
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130 
e-mail : c.niatsi@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

                                                                               CPV: 85121000 - 3                                                                   

                          
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

	
	

	

Α/Α 
	

           
            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

	

 
ΜΗΝΕΣ 

 
ΜΙΚΤΗ  

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

στο Υποκ/μα της Ιχθυόσκαλας 

Πειραιά του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

 

 
12 

	 	

   	 	
	 ΣΥΝΟΛΟ 	

	
	

 

                                                                                Αθήνα, ………….. 

                                                                             Ο προσφέρων 

 

  
  



18 
 

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:	[ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ	ΑΓΟΡΩΝ	ΚΑΙ	ΑΛΙΕΙΑΣ	Α.Ε.	δ.τ.	Ο.Κ.Α.Α.	Α.Ε.]	
-	Κωδικός		Αναθέτουσας	Αρχής	/	Αναθέτοντα	Φορέα	ΚΗΜΔΗΣ	:	[99221096]	
-	Ταχυδρομική	διεύθυνση	/	Πόλη	/	Ταχ.	Κωδικός:	[ΚΕΝΝΕΝΤΥ	1	&	ΠΥΡΓΟΥ,	ΑΓ.	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΡΕΝΤΗ	–	
ΑΘΗΝΑ,	Τ.Κ.	182	33]	
-	Αρμόδιος	για	πληροφορίες:	[ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΝΙΑΤΣΗ]	
-	Τηλέφωνο:	[210	4821111,	ΕΣΩΤ.	0130]	
-	Ηλ.	ταχυδρομείο:	[c.niatsi@okaa.gr]	
-	Διεύθυνση	στο	Διαδίκτυο	(διεύθυνση	δικτυακού	τόπου)	(εάν	υπάρχει):	[www.okaa.gr]	

Β:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
-	Τίτλος	ή	σύντομη	περιγραφή	της	δημόσιας	σύμβασης	(συμπεριλαμβανομένου	του	σχετικού	
CPV):	(προμήθεια	υπηρεσιών)		:		

«ΠΑΡΟΧΗ	 ΙΑΤΡΙΚΩΝ	 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 ΑΠΟ	 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ	 ΙΑΤΡΟ	 ΓΙΑ	 ΤΙΣ	 ΑΝΑΓΚΕΣ	 ΤΩΝ	
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	ΣΤΟ	ΥΠΟΚ/ΜΑ	ΤΗΣ	ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ	ΠΕΙΡΑΙΑ	ΤΟΥ	Ο.Κ.Α.Α.	Α.Ε.»  

CPV	:	85121000	-	3				

-	Κωδικός	στο	ΚΗΜΔΗΣ:	[……]	
-	Η	σύμβαση	αναφέρεται	σε	έργα,	προμήθειες,	ή	υπηρεσίες	:	[ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]	
-	Εφόσον	υφίστανται,	ένδειξη	ύπαρξης	σχετικών	τμημάτων	:	[……]	
-	Αριθμός	αναφοράς	που	αποδίδεται	στον	φάκελο	από	την	αναθέτουσα	αρχή	(εάν	υπάρχει):	[……]	

	

ΟΛΕΣ	ΟΙ	ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΣΕ	ΚΑΘΕ	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΥ	ΤΕΥΔ	ΘΑ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ	ΑΠΟ	
ΤΟΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΦΟΡΕΑ	
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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:	 	
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Απαντήστε	στα	υπόλοιπα	τμήματα	της	
παρούσας	ενότητας,	στην	ενότητα	Β	και,	όπου	
απαιτείται,	στην	ενότητα	Γ	του	παρόντος	
μέρους,	συμπληρώστε	το	μέρος	V	κατά	
περίπτωση,	και	σε	κάθε	περίπτωση	
συμπληρώστε	και	υπογράψτε	το	μέρος	VI.		
α)	Αναφέρετε	την	ονομασία	του	καταλόγου	ή	
του	πιστοποιητικού	και	τον	σχετικό	αριθμό	
εγγραφής	ή	πιστοποίησης,	κατά	περίπτωση:	
β)	Εάν	το	πιστοποιητικό	εγγραφής	ή	η	
πιστοποίηση	διατίθεται	ηλεκτρονικά,	
αναφέρετε:	
γ)	Αναφέρετε	τα	δικαιολογητικά	στα	οποία	
βασίζεται	η	εγγραφή	ή	η	πιστοποίηση	και,	
κατά	περίπτωση,	την	κατάταξη	στον	επίσημο	
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:		

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

Τρόπος	συμμετοχής:	
Απάντηση:	

Ο	οικονομικός	φορέας	συμμετέχει	στη	
διαδικασία	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	από	
κοινού	με	άλλουςvi;	

[]	Ναι	[]	Όχι	
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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	…):	

[……]	
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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	τελεσίδικη	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	[	]·	

	
α)	Ημερομηνία:[			],		
σημείο-(-α):	[			],		
λόγος(-οι):[			]	
	
β)	[……]	
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γ)	Εάν	ορίζεται	απευθείας	στην	
καταδικαστική	απόφαση:	

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	
[……][……][……]	

	



28 
 

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):	[……][……][……]	
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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:		
[..........……]	

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	

[]	Ναι	[]	Όχι	
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παραχώρησης	που	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	
πρόωρη	καταγγελία	της	προηγούμενης	
σύμβασης	,	αποζημιώσεις	ή	άλλες	παρόμοιες	
κυρώσεις;		
Εάν	ναι,	να	αναφερθούν	λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

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

Μπορεί	ο	οικονομικός	φορέας	να	
επιβεβαιώσει	ότι:	
α)	δεν	έχει	κριθεί	ένοχος	σοβαρών	ψευδών	
δηλώσεων	κατά	την	παροχή	των	πληροφοριών	
που	απαιτούνται	για	την	εξακρίβωση	της	
απουσίας	των	λόγων	αποκλεισμού	ή	την	
πλήρωση	των	κριτηρίων	επιλογής,	
β)	δεν	έχει	αποκρύψει	τις	πληροφορίες	αυτές,	
γ)	ήταν	σε	θέση	να	υποβάλλει	χωρίς	
καθυστέρηση	τα	δικαιολογητικά	που	
απαιτούνται	από	την	αναθέτουσα	
αρχή/αναθέτοντα	φορέα		
δ)	δεν	έχει	επιχειρήσει	να	επηρεάσει	με	
αθέμιτο	τρόπο	τη	διαδικασία	λήψης	
αποφάσεων	της	αναθέτουσας	αρχής	ή	του	
αναθέτοντα	φορέα,	να	αποκτήσει	
εμπιστευτικές	πληροφορίες	που	ενδέχεται	να	
του	αποφέρουν	αθέμιτο	πλεονέκτημα	στη	
διαδικασία	ανάθεσης	ή	να	παράσχει	εξ	
αμελείας	παραπλανητικές	πληροφορίες	που	
ενδέχεται	να	επηρεάσουν	ουσιωδώς	τις	
αποφάσεις	που	αφορούν	τον	αποκλεισμό,	την	
επιλογή	ή	την	ανάθεση;		

[]	Ναι	[]	Όχι	
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Δ.	ΑΛΛΟΙ	ΛΟΓΟΙ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		

Ονομαστικοποίηση	μετοχών	εταιρειών	που	

συνάπτουν	δημόσιες	συμβάσεις	Άρθρο	8	παρ.	

4	ν.	3310/2005
xxxii

:	

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	α	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	

[…................................…]	
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απαιτούμενη	περίοδο,	αναφέρετε	την	
ημερομηνία	που	ιδρύθηκε	ή	άρχισε	τις	
δραστηριότητές	του	ο	οικονομικός	φορέας:	
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):		
[……][……][……]	
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Γ:	Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	

Ο	οικονομικός	φορέας	πρέπει	να	παράσχει	πληροφορίες	μόνον	όταν	τα	σχετικά	κριτήρια	επιλογής	έχουν	
οριστεί	από	την	αναθέτουσα	αρχή	ή	τον	αναθέτοντα	φορέα		στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	
στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	αναφέρονται	στη	διακήρυξη	.	

Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	 Απάντηση:	
1α)	Μόνο	για	τις	δημόσιες	συμβάσεις	έργων:	
Κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	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	

[……]	
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ποιότητας	και	τα	μέσα	μελέτης	και	έρευνας	
που	διαθέτει	είναι	τα	ακόλουθα:		
4)	Ο	οικονομικός	φορέας	θα	μπορεί	να	
εφαρμόσει	τα	ακόλουθα	συστήματα	
διαχείρισης	της	αλυσίδας	εφοδιασμού	και	
ανίχνευσης	κατά	την	εκτέλεση	της	σύμβασης:	

[....……]	

5)	Για	σύνθετα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	που	θα	

παρασχεθούν	ή,	κατ’	εξαίρεση,	για	προϊόντα	

ή	υπηρεσίες	που	πρέπει	να	ανταποκρίνονται	

σε	κάποιον	ιδιαίτερο	σκοπό:	
Ο	οικονομικός	φορέας	θα	επιτρέπει	τη	
διενέργεια	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	

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

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

12)	Για	δημόσιες	συμβάσεις	προμηθειών:	
Μπορεί	ο	οικονομικός	φορέας	να	προσκομίσει	
τα	απαιτούμενα	πιστοποιητικά	που	έχουν	
εκδοθεί	από	επίσημα	ινστιτούτα	ελέγχου	
ποιότητας	ή	υπηρεσίες	αναγνωρισμένων	
ικανοτήτων,	με	τα	οποία	βεβαιώνεται	η	
καταλληλότητα	των	προϊόντων,	
επαληθευόμενη	με	παραπομπές	στις	τεχνικές	
προδιαγραφές	ή	σε	πρότυπα,	και	τα	οποία	
ορίζονται	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	
πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	
αναφέρονται	στη	διακήρυξη;	
Εάν	όχι,	εξηγήστε	τους	λόγους	και	αναφέρετε	
ποια	άλλα	αποδεικτικά	μέσα	μπορούν	να	
προσκομιστούν:	
Εάν	η	σχετική	τεκμηρίωση	διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

	
[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[….............................................]	
	
	
(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	
έκδοσης,	επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	
εγγράφων):	[……][……][……]	
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Δ:	Συστήματα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Ο	οικονομικός	φορέας	πρέπει	να	παράσχει	πληροφορίες	μόνον	όταν	τα	συστήματα	διασφάλισης	
ποιότητας	και/ή	τα	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	έχουν	ζητηθεί	από	την	αναθέτουσα	αρχή	ή	

τον	αναθέτοντα	φορέα	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	

Συστήματα	διασφάλισης	ποιότητας	και	

πρότυπα	περιβαλλοντικής	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):	[……]				
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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,	
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”.	
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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.		
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		
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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.	
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.		
	
	
	
	
	
	
	
 

 

	


