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                                                  Μαρούσι,       30/ 08 / 2017 

                                                  Αρ. Πρωτ.:      2905 

                                                    ΑΔΑ :     7ΙΡ3469ΗΜΛ-Ζ50 

                                                  ΑΔΑΜ :17PROC001874505 

                                        

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ   

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)                

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 

Γραφείο     : Προμηθειών 

Διεύθυνση : Αγράφων 3-5, Μαρούσι  

T.K.           : 15123 

Πληροφορίες : Χατζηπασχάλη Ε. 

Τηλέφωνο: 210 5212024 

Φαξ: 210 5212135 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΞΙΔΙΩΝ   

 

Υποβολή προσφορών για την Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος PHILOS. 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός 
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Κριτήριο κατακύρωσης 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερο 

διαχειριστικό κόστος ) 

Τόπος διενέργειας 
Κτήριο Διοίκησης  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-

5, Μαρούσι Αττικής 

Χρόνος και τόπος κατάθεσης 

προσφορών  

Γραφείο Πρωτοκόλλου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., κτίριο 

Διοίκησης, Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, T.K. 

15123, έως την 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 15:00 πμ 

 

Χρόνος αποσφράγισης των 

προσφορών 

Ημερομηνία: 12/09/2017 

Ημέρα Τρίτη 

Ώρα: 10:00 

Περιγραφή υπηρεσιών Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ 

CPV 63515000-2 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
Έως του ποσού των τριάντα τεσσάρων  χιλιάδων 

ευρώ (34.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

ΚΑΕ  640103 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 
180 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.    

Πηγή χρηματοδότησης Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΕΕΛΠΝΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε 
ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την 

πληρωμή νομοθεσία. 

Ημερομηνία Ανάρτησης στη     

ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ : 
30/08/2017 

Ημερομηνία Ανάρτησης στη     30/08/2017 
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο    

ΚΗΜΔΗΣ : 
30/08/2017 

To Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), έχοντας υπόψη:  

Α. Τις κείμενες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως δε : 

1. Το Ν. 2071/1992 (άρθρο  26) [ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992], «Σύσταση του Κέντρου Ελέγχου 

Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας». 

2. Το Π.Δ. 358/1992 [ΦΕΚ Α΄ 179/24.11.1992], «Οργάνωση, Λειτουργία, Αρμοδιότητες 

Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 

3. Την Υ1/οικ.5028/2001 [ΦΕΚ Β΄ 831/29.6.2001], «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Κ.Ε.Ε.Λ.».  

4. Το Ν. 3370/2005 (άρθρο 20) [ΦΕΚ Α΄ 176/11.7.2005], «Οργάνωση και Λειτουργία των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», Μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον 

Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις». 

6. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

7. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄ 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 
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8. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

11. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

12. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».  

13. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

14. Το Ν. 4208/2013 (άρθρο 21 παρ. 6) [ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013], «Τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που 

αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό 

έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., 

ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας».  

15.  Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, 

και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω 

νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα. 

16. Την υπ’αριθμ. πρωτ. A2β/Γ.Π.οικ.: 18864,13 / 03 / 2017 απόφαση του Υπουργού υγείας 

περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). 

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

1. Την με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012], «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων».  

2. Την με αριθμό 158/25.10.2016 [ΦΕΚ Β΄ 3698/16.11.2016] απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
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3. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.  

4.         Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ που ελήφθη κατά την 

20η/28-07-2016 σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη 

επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση». 

 5.          Την συμφωνία επιδότησης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. οικ. 4120/2-

10-2016) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Agreement Number –

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0041) σχετικά με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση». 

6.  Την με αρ.πρωτ. 9655/3-7-2017 απόφαση τροποποίησης της συμφωνίας επιδότησης 

μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. οικ. 4120/2-10-2016) και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Agreement Number –HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0041) σχετικά με το 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική 

κρίση». 

7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ που ελήφθη κατά την   13η // 

21-6-2017 συνεδρίαση 

8. Το από 2664-1 28/07/2017 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το 

οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ001836313  

9. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης, την οποία  υπογράφει ο αρμόδιος διατάκτης και η 

οποία  αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: 639Π469ΗΜΛ-Θ43 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερου διαχειριστικού κόστους), για την Παροχή υπηρεσιών 

ταξιδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS, του Κέντρου Ελέγχου και 
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Πρόληψης Νοσημάτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως  του ποσού  

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ πιν. Α, Β και Γ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφες προσφορές εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω (Ν. 

4412/2016, άρθρο 96).  

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να 

υποβληθούν μέχρι την 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Γραφείο  

Πρωτοκόλλου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών (Ν. 4412/2016, άρθρο 121). 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  Κτίριο Διοίκησης,  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. 

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας 

Διαγωνισμού   

Ημερομηνία:  12/09/2017 

       Ημέρα:   Τρίτη 

       Ώρα:  10:00 
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4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 

υποβολής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές, καθώς και οι 

προσφορές που θέτουν όρους και προϋποθέσεις.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. περίπτωση 11 του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρουν την περιγραφόμενη παροχή υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της 

παρούσας διακήρυξης. Επιπλέον, το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται 

από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

παρ. 2, Ν. 4412/2016.  

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών 

φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4, Ν. 4412/2016. 

7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και την διαγωνιστική 

διαδικασία, ζητούνται εγγράφως και παρέχονται εγγράφως από το Γραφείο 

Προμηθειών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τηλ. 210 521164-810 fax 210 5212135 σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016. 
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8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω 

παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

8.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' « ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ » 

8.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' « Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ » 

8.3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ :  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 

ΤΕΥΔ » 

9. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής (http://keelpno.gr/) και έχει καταχωρηθεί στο σύνδεσμο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

    Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

 
                                                                                   Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

 

                                                                                    αν. Καθηγητής Χειρουργικής  

                                                                                               Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

 

http://keelpno.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

« ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ » 

Άρθρο 1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν 

να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης  

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων  

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.  

 

Άρθρο 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  

2.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών  

I Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.  

II Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής και δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής 

της προθεσμίας.  

III Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο 

αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής (αρ. 96 παρ. 4 ν. 

4412/2016).  
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IV Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

V Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται 

ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

VI  Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

οικονομικό φορέα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του 

διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας 

διακήρυξης. 

2.2 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 

I Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα 

 η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

 ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  

 η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» 

II Ο προαναφερόμενος φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα:  

    α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016,  

     β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

94 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Αν τα τεχνικά 
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στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

     γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

III Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, και η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις.  

2.2.1 Περιεχόμενο φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα πρέπει να περιέχει: 

 

α. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), ως προκαταρκτική απόδειξη, προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

(Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 

 

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (α.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  
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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

(σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 εδ. 3 σημείο ββ του Ν. 4412/2016)  

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχει και θα δηλώνει ότι: 

 η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται 

αριθμός φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο θα αποστέλλονται 

για γνωστοποίηση τα σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και 

αποφάσεις, 

 τα στοιχεία στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.  

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( β.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.  

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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που ζητούνται με την διακήρυξη κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον 

επιλεχθεί ως ανάδοχος.  

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου, 

-για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε): 

1. αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού 

2. πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεων αυτού 

-για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

1. αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών 

2. πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεων αυτού 

-για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) 

1. αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών 

2. πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία (διεύθυνση εμπορίου) 

περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεων αυτού 

3. πρακτικό συγκρότησης του εν ενεργεία ΔΣ σε σώμα, ανακοίνωσης αυτού στη 

διεύθυνση εμπορίου και ΦΕΚ δημοσίευσής του 

-για τις ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή πρόσφορα  

      1. για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση όπως περιγράφεται ανωτέρω 

      2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κονοπραξίας  

ε. παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 

αντιπρόσωπο του. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 
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Η ημερομηνία των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

Περιεχόμενο φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ «Περιγραφή 

οικονομικών υπηρεσιών και Τεχνικά χαρακτηριστικά».  

 

2.2.3 Περιεχόμενο φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

θα πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή (αριθμητικά και ολογράφως), στην οποία θα 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, για το σύνολο της προσφερόμενης 

προμήθειας, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ (πίνακας 1) της παρούσης, ως 

εξής:  

 τιμή σε ευρώ με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

 ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται  το είδος. 

 τιμή σε ευρώ με κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Διευκρινίζεται ότι: η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή 

αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον 

οικονομικό φορέα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικές 

προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Στους σφραγισμένους φακέλους της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή DVD με την τεχνική και την οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τα οπτικά μέσα (CDs-DVDs) που περιέχουν τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα. 
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• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο οπτικό μέσο (CD-DVD) αυτό 

επιστρέφεται στον προσφέροντα που το προσκόμισε, ο οποίος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της 

διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την, με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη 

ενημέρωση του. 

Άρθρο 3. Τρόπος διενέργειας - Αποσφράγιση των προσφορών και  

ανακοίνωση τιμών. 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από την αρμόδια 

ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την 12/09/2017, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης και 

Νοσημάτων (Αγράφων 3-5, Μαρούσι).  

Η αποσφράγιση διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση, με την δυνατότητα της 

παρουσίας των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας. Η εξέταση των αντιγράφων των προσφορών 

γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την λήξη υποβολής των 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία διενέργειας 

του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Το αρμόδιο όργανο διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

στη δημόσια συνεδρίαση κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αριθμεί, 

μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει 

αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις προαναφερόμενοι 

υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 

και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.   
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Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο.  

Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 

του Ν. 4250/2014. 

Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, εφόσον περιέχονται ασάφειες 

ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
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Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση, αφού 

αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, στην οποία ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο, 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των 

προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό όπου  καταγράφει 

ποιες προσφορές έγιναν αποδεκτές και ποιες απορρίπτονται, το οποίο και 

διαβιβάζεται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι στο ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται σε 

δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και 

γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. 

Παρουσία των εκπροσώπων των εταιρειών αποσφραγίζονται οι οικονομικές 

προσφορές του προηγούμενου σταδίου, μονογράφονται από το παραπάνω όργανο 

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να ζητήσει, από τον 

οικονομικό φορέα, έγγραφη αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς του.  

Σε περίπτωση που ακόμη και μετά την παροχή των διευκρινίσεων διαπιστωθεί ότι η 

προσφορά του οικονομικού φορέα δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης, τότε ο 

υποψήφιος απορρίπτεται με ειδική αιτιολογία από τα αρμόδια όργανα.  

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση, αφού 

αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, στην οποία αξιολογεί τις οικονομικές 

προσφορές και αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής και προτείνει στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι στο ΔΣ 

του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ:  

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ή εφόσον συντρέχουν 

λόγοι, 
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 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.  

Η σχετική απόφαση κατακύρωσης του ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., κοινοποιείται εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, και σε όλους τους συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο του 

πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 

Άρθρο 4. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εφόσον: 

I. Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215). 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ο οικονομικός 

φορέας που έχει εκδοθεί εις βάρος μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του, ή ατόμου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. 

Ο αποκλεισμός αφορά ιδίως αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση: 

 για τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), σε βάρος των διαχειριστών,  

 για τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), σε βάρος του Διευθύνοντος 

Συμβούλου, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας: 

II. έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.  
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Αν 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. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

III. τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής 

εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

IV. εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις σε βάρος του οικονομικού φορέα, οι 

οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

V. εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

VI. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

VII. εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

VIII. εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,  

IX. εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

X. εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

XI. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείει οικονομικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας, βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σχετικά 

με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

Κατά παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 

του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 5 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της χαμηλότερης κατά μέσο όρο ( άθροισμα των ποσοστών 

των υπηρεσιών / αριθμός υπηρεσιών) προσφερόμενου διαχειριστικού 

κόστους στο σύνολο των ειδών των υπηρεσιών . 
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Άρθρο 6. Χρόνος ισχύος προσφορών  

Ι. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για χρονικό 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν 

την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον 

αυτό χρονικό διάστημα.  

II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

III. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημερών. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Άρθρο 7. Απόρριψη προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει προσφορά όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 8. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  



23 
 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και αορίστου ισχύος  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι 

αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9. Πληρωμή 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 

107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, υπό τον όρο 

ότι η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

σύμβαση.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή [να προσαρμοστεί σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία στον τρόπο 

πληρωμής που θα εφαρμόσει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ως Ν.Π.Ι.Δ. του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα (σύμφωνα και με το Μητρώο Φορέων της ΕΛΣΤΑΤ)  

Άρθρο 10. Κρατήσεις 

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:  
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-0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε 

από την παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,  

-Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,  

-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ, 

-0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017] 

-2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 

-Φόρος του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 [ΦΕΚ  Α 167 23.7.2013] σε 

συνδυασμό με την ΠΟΛ 1120/25.4.2014 

Άρθρο 11. Διάρκεια Σύμβασης    

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το 

τέλος του προγράμματος  με τίτλο « Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας 

για την προσφυγική κρίση » ήτοι 19-1-2018,  σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 9655/3-7-

2017 απόφαση τροποποίησης της συμφωνίας του προγράμματος. 

Άρθρο 12. Οικονομικοί όροι – Διάρκεια Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και να προσκομίσει εντός δέκα ημερών τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που αναφέρονται κατωτέρω  στην παρούσα σε κλειστό φάκελο ο 

οποίος αποσφραγίζεται και ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.  

Ακολούθως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι 

(20) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016 

 

Πίνακες Δικαιολογητικών κατά την Κατακύρωση ανά Κατηγορία 
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Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 
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Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Έλληνες πολίτες 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται 

τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω 

πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 
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Πίνακας 2 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 

αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και 

τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο 

ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του 

καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
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Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι 

δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με 

το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του  

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής 
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Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο 

διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την 

τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του 

ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη εντολή., 

Πίνακας 4 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
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Πίνακας 4 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται 

να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη 

Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 

1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση 

του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα 

Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

να ασκήσει προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 



31 
 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 

άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (Ν. 4412/2016, άρθρο 205). 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Ν. 4412/2016, άρθρο 130). 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση 

κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρασχεθεί οριστικά το σύνολο της 

υπηρεσίας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι 

τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Το ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά την παροχή 

υπηρεσιών από τον Ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι θα τον ειδοποιήσει με 

αιτιολογημένο έγγραφο είκοσι (20) ημέρες πριν. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε 

περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος.  

Το ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 

να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αναδόχου σε 

άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, μόνον  

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Άρθρο 13. Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.  

Η ένσταση κατατίθεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 14. Ανωτέρα βία 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 Ν. 4412/2016). 

Άρθρο 15. Ποινικές ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 16. Γενικοί όροι 

1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό.  

2. Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης.  

3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο 

προσφέρων χαρακτηρίζει πληροφορίες ως «εμπιστευτικού χαρακτήρα», λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, θα πρέπει 

να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Στην αντίθετη 

περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι.  

4. Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν 

οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ» 

-Παρατίθεται αναλυτικός οικονομικός  πίνακας (1) με τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ1 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % / 

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Λεπτομερής αιτιολόγηση 

της προσφερόμενης τιμής, 

ανά είδος υπηρεσίας που θα 

περιλαμβάνει επεξήγηση 

των υπηρεσιών βάσει των 

ζητούμενων της 

προκήρυξης.  

1  

Κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων, 

μετ΄επιστροφής για οποιαδήποτε 

διαδρομή στο εσωτερικό 

ανεξαρτήτως του αριθμού των 

εισιτηρίων 

  

2  

Κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων, 

μετ΄επιστροφής για οποιαδήποτε 

διαδρομή στο εξωτερικό 

ανεξαρτήτως του αριθμού των 

εισιτηρίων 

  

3  

Κάλυψη ακτοπλοϊκών (ενίοτε και 

κάλυψη ακτοπλοϊκών ναύλων 

αυτοκινήτων) μετ΄επιστροφής για 

οποιαδήποτε διαδρομή στο 

εσωτερικό ανεξαρτήτως του 

αριθμού των εισιτηρίων 

  

4  

Κάλυψη σιδηροδρομικών γραμμών 

μετ΄επιστροφής για οποιαδήποτε 

διαδρομή στο εσωτερικό 

ανεξαρτήτως του αριθμού των 

εισιτηρίων 
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5  

Κάλυψη εξόδων διαμονής στο 

εσωτερικό στη συνολική κράτηση 

ανεξαρτήτως των διανυκτερεύσεων 

και τύπου δωματίων (δίκλινο κλπ) και 

ανεξαρτήτως του αριθμού δωματίων 

  

6  

Κάλυψη εξόδων διαμονής στο 

εξωτερικό στη συνολική κράτηση 

ανεξαρτήτως των διανυκτερεύσεων 

και τύπου δωματίων (δίκλινο κλπ) και 

ανεξαρτήτως του αριθμού δωματίων 

  

7  

Κάλυψη υπηρεσιών ενοικίασης 

αυτοκινήτου στο εσωτερικό στη 

συνολική κράτηση ανεξαρτήτως των 

ημερών ενοικίασης 

  

 

-Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας (2) με τις απαιτούμενες και επιθυμητές υπηρεσίες (πίνακας 

συμμόρφωσης)  

ΤΑΞΙΔΙΑ  

Οι υπάλληλοι και τα μέλη της Διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποιούν ταξίδια στο εσωτερικό και 
εξωτερικό. Το κυριότερο μεταφορικό μέσο είναι το αεροπλάνο ή άλλο μεταφορικό 
μέσο. 

Μετακίνηση 

Τα μέλη της Διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων ταξιδεύουν 
σε οικονομική θέση στα αεροπλάνα καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων και οι 
υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ 

Διαμονή 

Η διαμονή των στελεχών πραγματοποιείται κυρίως σε ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας και 
σε ξενοδοχεία Α΄ κατηγορίας σε περίπτωση πληρότητας των πρώτων. 

Κάλυψη υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτου 

Κάλυψη υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτου I.X. 1300 κ.εκ. στο εσωτερικό, καθώς και  

αυτοκινήτου τύπου Jeep 1300 - 1600 κ.εκ. όταν η μετακίνηση αφορά σε ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές.  
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Οι παραδόσεις των αυτοκινήτων στους υπαλλήλους θα γίνονται στις περιοχές που 
θα υποδεικνύονται, περιλαμβανομένων όλων των πρωτευουσών Νομών και εδρών 
Επαρχείων, καθώς και των νησιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ
Η

  

Α
Π

Α
Ν

Τ
Η

Σ
Η

 

Π
Α
Ρ
Α
Π

Ο
Μ

Π
Η

 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  

1 

Προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών, ακτοπλοϊκών (ενίοτε και κάλυψη 

ακτοπλοϊκών ναύλων αυτοκινήτων) και σιδηροδρομικών γραμμών για 

οποιαδήποτε διαδρομή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 

ΝΑΙ 

    

2 
Κράτηση εισιτηρίων μέσω αναγνωρισμένων αεροπορικών και 

ακτοπλοϊκών 
ΝΑΙ 

    

3 Διάθεση των οικονομικότερων εισιτηρίων ανά περίπτωση ΝΑΙ     

4 
Δυνατότητα αλλαγής πτήσης ή/και δρομολογίου σε έκτακτες 

περιπτώσεις 
ΝΑΙ 

    

5 
Ολοκλήρωση της κράτησης εισιτηρίων το αργότερο εντός μίας 

εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία ενημέρωσης του πρακτορείου 
ΝΑΙ 

    

6 

Άμεση έκδοση, εκτύπωση και αποστολή των εισιτηρίων και των 

αντίστοιχων vouchers στα γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και 

ηλεκτρονική αποστολή των vouchers και e-tickets 

ΝΑΙ 

    

7 

Δυνατότητα έκδοσης σχετικών αναφορών με ένδειξη τουλάχιστον 

των πραγματοποιηθέντων ταξιδιών, των αριθμών εισιτηρίων (όπου 

απαιτούνται), των ονοματεπωνύμων των δικαιούχων, της ώρας 

αναχώρησης και ώρας επιστροφής σε πραγματικούς χρόνους (οι 

Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 

δείγμα της ανωτέρω αναφοράς) 

ΝΑΙ 

    

8 

Δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων με ειδικό ναύλο 

συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου 
ΝΑΙ 
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9 

Δυνατότητα ακύρωσης (οι Προσφέροντες οφείλουν να περιγράψουν 

αναλυτικά την πολιτική και διαδικασία ακύρωσης, τις τελικές 

προθεσμίες και τις χρεώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση) 

ΝΑΙ 

    

10 Συντονισμός και οργάνωση ομαδικών τοπικών μετακινήσεων ΝΑΙ     

11 Οργάνωση VIP μετακινήσεων ΝΑΙ     

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ      

12 

Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων για οποιοδήποτε 

μέρος στο εσωτερικό ή εξωτερικό, με επιλογή των οικονομικότερων 

ξενοδοχείων κατά περίπτωση 

ΝΑΙ 

    

13 Άμεση εξεύρεση ξενοδοχείου ΝΑΙ     

14 

Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων πέραν εκείνων που 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνεργατών του πρακτορείου 
ΝΑΙ 

    

15 

Δυνατότητα ακύρωσης (οι Προσφέροντες οφείλουν να περιγράψουν 

αναλυτικά την πολιτική και διαδικασία ακύρωσης, τις τελικές 

προθεσμίες και τις χρεώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση) 

ΝΑΙ 

    

16 Διαπραγμάτευση τιμών συμπεριλαμβανομένων ειδικών παροχών ΝΑΙ     

17 Διαχείριση της πληρωμής των ξενοδοχείων ΝΑΙ     

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

18 Δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου ΝΑΙ     

19 VIP μετακινήσεις / συνεργασίες με ταξί  ΝΑΙ     

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

20 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μην 

γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που 

περιέχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση του παρόντος έργου 

ΝΑΙ 

    

21 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε μήνα αναλυτική κατάσταση 

των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς και του υπολειπομένου 

προϋπολογισμού. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά τους δείγμα της ανωτέρω κατάστασης 

ΝΑΙ 

    

22 Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της 

Αναθέτουσας Αρχής εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την 

ΝΑΙ     
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υποβολή του εκάστοτε αιτήματος 

23 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα e-tickets σε ηλεκτρονική μορφή 

για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την έκδοσή τους 
ΝΑΙ 

    

24 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογεί χωριστά την παρεχομένη 

υπηρεσία και το ποσό / ποσοστό επιβάρυνσης (διαχειριστικό κόστος) 

εντός του ιδίου τιμολογίου 

ΝΑΙ 

    

2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

25 Δυνατότητα κράτησης και αγοράς εισιτηρίων μέσω διαδικτύου ΝΑΙ     

26 

Ο Ανάδοχος να είναι μέλος κάποιου κλαδικού συλλογικού οργάνου 

(ΗΑΤΤΑ κλπ) 
ΝΑΙ 

    

27 

Ο Ανάδοχος να διαθέτει χωριστό τμήμα εξυπηρέτησης εταιριών και να 

διαθέτει συγκεκριμένους εργαζομένους στην εκτέλεση του παρόντος 

έργου 

ΟΧΙ 

    

28 

Ο Ανάδοχος να δεσμεύεται στην παροχή σταθερού εύρους τιμών για 

συγκεκριμένους προορισμούς (π.χ. Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη) μέσω 

συμφωνιών που ενδεχομένως έχει συνάψει με αεροπορικές εταιρίες, 

υποβάλλοντας σχετικά αποδεικτικά 

ΟΧΙ 

    

29 Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου ΟΧΙ     

30 

Εξασφάλιση διαμονής στο εσωτερικό/εξωτερικό με παροχή 

τουλάχιστον πρωινού, χωρίς επιπλέον χρέωση 
ΟΧΙ 

  

31 

Σε περίπτωση αλλαγής πτήσης, μη δυνατότητας πραγματοποίησής 

της, overbooking ή ανωτέρας βίας για λόγους πέραν της υπαιτιότητας 

του πρακτορείου που συνεπάγεται επιπλέον διαμονή του 

μετακινούμενου, ο Ανάδοχος να υποβάλλει σχετικό δικαιολογητικό 

ΟΧΙ 

    

 

      
 

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας (2) της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 

έχει συμπληρωθεί και συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου επί 

ποινή απόρριψης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ   : ………. 

 

ΕΙΔΟΣ                                         : Παροχή υπηρεσιών ταξιδιών  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ                               : ………………………………………………. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     : ΕΩΣ 34.000 € ( MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την   XX/ΧΧ/ΧΧΧΧ  μεταξύ των παρακάτω φορέων που θα 
καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
  

 Α. Αφενός : Του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε με το αρ. 26 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 

123Α'/15-7-1992) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 358/92 
(ΦΕΚ 179 Α΄/ 24-11-92), τον κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/ οικ. 5028/2001 – ΦΕΚ 831 Β΄/29-6-
2001) και τα οριζόμενα στον Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176 Α΄ 11-7-2005), εδρεύει στην 
Αθήνα, (Αβέρωφ 10) και οι κεντρικές του υπηρεσίες στεγάζονται στο Μαρούσι 
Αττικής (Αγράφων 3-5),με ΑΦΜ 090193594 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, 
εκπροσωπείται δε νόμιμα στην παρούσα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  και νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 
179Α΄/24-11-1992) κο Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ, Αναπληρωτή Καθ. 
Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής 
χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»  
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Β. Και αφετέρου της εταιρείας «………………………..», με διακριτικό τίτλο 
«…………………», που εδρεύει στo ………………., οδός …………………., 
…………., ΑΦΜ ……………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
………………… ……………………., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Του Ν.2071/92 (άρθρο 26) – σύσταση του Κέντρου Έλεγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων (ΚΕ.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας 
2. Του Π.Δ. 358/92-οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ. 
3. Την Υ1οικ.5028/2001, ΦΕΚ/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.» 
4. Το Π.Δ. 407/93 [ΦΕΚ Α΄ 174/5.10.1993], «Εξαίρεση από το Δημόσιο Τομέα 

του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 
5. Του Ν.3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και Λειτουργία 

των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», μετονομασία του 
Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις 

6. Της παρ.1 του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ 18Α/15.2.2016), Είσοδος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο 
Δημόσιο Λογιστικό 

7.         Τις ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πραγματοποίηση προμήθειας υπηρεσιών  
             ταξιδίου. 
8.          Την υπ’ αριθ. πρωτ. …………. διακήρυξη 
9.          Τη με αριθ. πρωτ. ………………. προσφορά της εταιρείας 
10.        Το με αριθ. πρωτ. ……………………….πρακτικό ../00-00-2017  
11.        Τη με αριθ. πρωτ. ……………… απόφαση που ελήφθη κατά τη  
             …………….Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ 
 
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα και αμοιβαίως τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης  

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αποτελούν τα εξής:………………… 

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις αναδόχου 

………………………….. 

Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης 

 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 

και XX/ΧΧ/ΧΧΧΧ . 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
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Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση 

κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της 

υπηρεσίας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι 

τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Το ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά τη χορήγηση 

υπηρεσιών από τον ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι θα τον ειδοποιήσει με 

αιτιολογημένο έγγραφο είκοσι (20) ημέρες πριν. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε 

περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος.  

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αναδόχου σε 

άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, όπως ορίζεται 

κατωτέρω. 

Άρθρο 4. Τίμημα σύμβασης 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των …………………… ευρώ (00.00 €)  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, 

και κάθε άλλη επιβάρυνση και βαρύνει τον ΚΑΕ 0000 του προϋπολογισμού έτους 

2017  

Άρθρο 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και αορίστου ισχύος.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

Άρθρο 6. Χρόνος Παράδοσης - Παρακολούθηση – Παραλαβή - 
Κυρώσεις 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 
αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία 
η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν 4412/2016.  
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
(υπηρεσίες ή/και παραδοτέα) γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
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σύμφωνα με το Ν 4412/2016. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 7. Καταγγελία – Υπαναχώρηση 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζημίως την με το 

παρόν καταρτιζόμενη σύμβαση έργου ή να υπαναχωρήσει από αυτήν, στην 

περίπτωση που υπάρχει πλημμελής υλοποίηση του έργου σε οποιαδήποτε μορφή 

και σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης του, και εφόσον η Εργολήπτρια εταιρία 

εκδηλώσει αδυναμία να εκπληρώσει την παρούσα συμφωνία.  

Άρθρο 8. Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας 

Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 

συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία.  

Άρθρο 9.  Πληρωμή - Κρατήσεις 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών, με την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, υπό τον όρο ότι η παροχή των υπηρεσιών θα 

γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με 

την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 

(ΥΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάσει των νομίμων δικαιολογητικών 

πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για 

την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:  

-0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε 
από την παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,  
-Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,  
-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,  
-0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [ΦΕΚ 
969/Β/22-03-2017] 
-2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 
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-Φόρος του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 [ΦΕΚ  Α 167 23.7.2013] σε 
συνδυασμό με την ΠΟΛ 1120/25.4.2014 

 
Άρθρο 10.  Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 ν 4412/2016). 
 

Άρθρο 11.  Ποινικές ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12.  Γενικοί όροι 
 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.  
Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα 
οριζόμενα από τη σχετική διακήρυξη και οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 
 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού διαβάσθηκε, 

βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα  μεν δύο 

αντίτυπα παραμένουν  στο «ΚΕΕΛΠΝΟ» , το δε άλλο παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

    

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                    Ονομασία Τράπεζας: 

Κατάστημα : _____________________________________________________  

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)  
Ημερομηνία έκδοσης: _________________  
ΕΥΡΩ: _________________  
ΠΡΟΣ:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________ ποσού__________ € 

 
Πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία……………………….… οδός 

……………….αριθμός………..  (να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, το Α.Φ.Μ. και η 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης να αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης)),  πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση (να αναφερθούν τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής να αναφέρεται ο 

αριθμός και ο τίτλος της σχετικής σύμβασης), που θα καλύπτει την προμήθεια 

συνολικής αξίας …………… ευρώ και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση 

αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 

προς 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

δηλ. για …….. ευρώ. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα………………… παρέχει την 

απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα 

ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, να καταβάλλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου 

ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να 

εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη 

δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της (ή 

είναι αορίστου χρόνου). Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας 

επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 
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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: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 15123 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χατζηπασχάλη Ε. 

- Τηλέφωνο: 210 5212164,2812,2810 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@keelpno.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.Keelpno.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Παροχή υπηρεσιών ταξιδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος PHILOS ( CPV 
63515000-2). 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001836313 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

- 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 
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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: 

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: 
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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 …): 

[……] 
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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:  
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(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:  

[..........……] 

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 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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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, 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

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

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

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

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 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):  

[……][……][……] 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

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: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια 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: 

[……] 
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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. 

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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

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

 

 

(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. 
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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). 
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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.  
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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. 

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.  


