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ΑΓΑ ΑΟΗΘΚΝ ΑΛΑΙΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ: 6ΡΜ74690Υ3-ΠΛΓ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ Ανάλητηρ ποσπέυζηρ: 1075/0 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ  ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖN ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΔΛΡΑΡΗΘΖΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ ΛΔΝΓΛΥΛ 

 

 

 

 

Ξξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ 24%    

 

 

Ρο Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Έβπος 

 

 

Έρνληαο ππ‟ φςηλ ηα πξνβιεπφκελα:  

                   

1. Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

2. Λ.  4314/2014 (Α' 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος 

Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο 

ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 

(Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική 

πεπίοδο 2007 -2013», 

3.Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

4.Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Γημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 

107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην 

καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  

5. Λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό Σςνέδπιο» 

Άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν 

μελών ηοςρ με κλήπυζη» 

6. Λ.4013/2011 (Α‟ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Σςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν Σςμβάζευν…» 
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  7. Λ.3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 

ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 

Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

Άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) [ζςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηυζη] 

Άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ [ζςμπληπώνεηαι 

καηά πεπίπηυζη] 

8. Λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ»,  

Λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

Λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν 

καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών 

Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή 

ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα»1, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην 

ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 

1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ”,[ζςμπληπώνεηαι καηά 

πεπίπηυζη] 

9. Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  

10. Λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

11. Λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, Σςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά 

Θέμαηα”,  

  12. Ξ.Γ. 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και 

ζηοισεία” 

13. Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”] 

14. Ρν ΦΔΘ Β 2937 ελεθξίζε ην ΞΞΦ ηνπ έηνπο 2015. 

14. Ρελ ππ. αξηζκ. Θ27/ΓΠ19/7-6-17 Απφθαζε ΓΠ ΞΑ.Γ.Λ.Δ. 

 

π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ  ηεο  Μνλάδαο   

Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

               

 

ΝΗ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝΗ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΙΑΒΝΛ ΓΛΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗ@ΓΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.pgna.gr) 

 

 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ : ΡΟΗΡΖ 25/07/2017 : 10.00 π. μ.    

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ξ.Γ.Λ.Α. αθού ππυηοκολληθούν ζηο 

ημήμα Γπαμμαηείαρ, (κηίπιο Β, 1ορ όποθορ) κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δει. κέρξη ηε ΓΔΡΔΟΑ 24/07/2017 και ώπα 14:30 κ.κ.  Όζεο πξνζθνξέο είλαη 

εθπξφζεζκεο ζα επηζηξέθνληαη.  

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ    :  180 εκέξεο. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  : Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ξ.Γ.Λ.Δ 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ: Ππκθεξφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή  

ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ : Γψδεθα  (12) κήλεο 

                                                                

 

                                                                            Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                 ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ  
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                                                                         Γ. ΑΓΑΚΗΓΖΠ 

 

 

 
 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 

1. Γικαίυμα Πςμμεηοσή – Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Α) Έιιελεο Ξνιίηεο 

 Β) Αιινδαπνί 

 Γ) Λνκηθά Ξξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 

 Γ) Ππλεηαηξηζκνί 

 Δ) Δλψζεηο Ξξνκεζεπηψλ/ Θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο  κπνξεί, εθφζνλ  παξαζηεί  αλάγθε  θαη γηα ζπγθεθξηκέλε  ζχκβαζε, 

λα  ζηεξίδεηαη  ζηηο δπλαηφηεηεο  άιισλ θνξέσλ  αζρέησο  ηεο λνκηθήο  θχζεο  ησλ δεζκψλ  ηνπ κε 

απηέο. Πηελ  πεξίπησζε  απηή, πξέπεη  λα  απνδεηθλχεη  ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη  ζηε δηάζεζε 

ηνπ  ηνπο αλαγθαίνπο  πφξνπο π.ρ. κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο  δέζκεπζεο  ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 

Πηελ αλνηθηή δηαδηθαζία νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

 

Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», ν νπνίνο, ππν πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη:  

 

1. Ξξνο πξνθαηαξηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξάγξαθν 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.4 2.2.5, θαη 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ έληππνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ 

ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy) θαη 

(www.hsppa.gr). 

 

2. Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο, επί πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 

είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

2. Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο, επί πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

95 ηνπ Λ.4412/16, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχςεη απφ ηελ έθπησζε επί ηνηο εθαηφ ζηελ 

πξνβιεπφκελε ηηκή αλά είδνο. Πηελ ηηκή πνπ ζα πξνθχςεη, ε νπνία ζα ππνινγίδεηαη ζε επξψ,  

πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηε θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

ζα ππνγξαθεί. Πε πεξίπησζε θαηάζεζεο αθξηβψο ίδηαο ηηκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν 

βάζεη θιήξσζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ 

κε παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί εγγξάθσλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, δελ 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
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ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

Ρα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, πιελ ηεο εγγχεζεο θαη ησλ δειψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Λ. 4412/16, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζηε 

δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/16 δειψλεηαη ξεηά φηη ηα θσηναληίγξαθα 

απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λνκηθφ εθπξφζσπν απηψλ. 

 

Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 4.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α΄ 188). 

 

Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, 

κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

 

Ζ πξνζθνξά ζα θέξεη επθξηλψο ηε ιέμε «πξνζθνξά», ηελ επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, ζα 

απεπζχλεηαη ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αιεμαλδξνχπνιεο, 

ζα θέξεη ζαλ ηίηιν ηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο θαη ζα αλαγξάθεη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ πεξηέρεη. 

 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηηο 24/7/2017 και 

ώπα 14:30μ.μ. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ 

απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη επηζηξέθνληαη. 

 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Πηε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο, ε ηηκή ηνπ είδνπο ζην 

Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο -εάλ ππάξρεη- θαη ν θσδηθφο ΔΘΑΞΡ, φπνπ 

απαηηείηαη. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο ζε ηηκέο αλψηεξεο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. 

 

Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο 

δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/16, άξζξα 78 ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη 

δειψζεηο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ κε ην πεξηερφκελν ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη η΄. 

 

Νη δειψζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Ζ σο άλσ δήισζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζε απηήλ εκεξνκελία, απνθηά βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ηηο νπνίεο ζπλνδεχεη. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα δεηεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, λα ππνβάινπλ ην 

ζχλνιν ή ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηε δήισζή ηνπ ν πξνζθέξσλ/ ππνςήθηνο, αλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, είλαη αλαγθαίν γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Αλ ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ απνηειεί θνηλνπξαμία, ππνβάιιεη ηηο αλσηέξσ δειψζεηο, ηα έγγξαθα 

ή ηα δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

Όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξά απφ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα πνπ δειψλεη φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή νηθνλνκηθή επάξθεηα ή επαγγεικαηηθή ή ηερληθή ηθαλφηεηα 
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ηξίησλ νηθνλνκηθψλ πξνζψπσλ ή ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ππνςήθην γηα θάζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

ππεξγνιάβν ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. 

 

πνβνιή πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθχιαθηε θαη άλεπ φξσλ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε απηή φξσλ.  
 

• Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 
• Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα 

ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.   

 
• Πε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί.    
 

Γιαδικαζία αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ 

απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 4412/16. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα. 

 

Ρα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

  

Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο 

θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Πε πεξίπησζε χπαξμεο 

δηαηξεηηθνχ κεραλήκαηνο, ππνγξάθνληαη ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. Ρν αξκφδην φξγαλν 

θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηε πξφζθιεζε. 

Β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη δελ γίλεηαη απνδεθηέο  θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 117, παξ.4, ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, 

ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλεη ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηε 

θξίζε ηεο επηηξνπήο.     

 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 
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Ξληπόηηηα και νομιμόηηηα δικαιολογηηικών – Γιεςκπινίζειρ 

 

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα θαιεί εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ππνςεθίνπο, ρσξίο λα δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 

ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε 

αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/14, κεηαθξάζεσλ 

θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο 

απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ε κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκα θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ζ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.      

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα 

δηεπθξηλίδνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, 

επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη 

φηη κπνξεί λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 

αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ 

ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.  

 

Ξπόζκληζη για ποβολή Γικαιολογηηικών 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014, ησλ θάησζη 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

 

Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

απηνχ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 

2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
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3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000 

4) Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 

5) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008 

6) Ξαηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

 
 

πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 

 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

 δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. 

 Ξξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. 

 Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ 

Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο : 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, εθφζνλ 

ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

 

     Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη 

θαη΄ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
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αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

   

Απόθαζη καηακύπυζηρ 

 

Πηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/16. Πηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ηεο εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο αλέξρεηαη ζην χςνο ηνπ 30%.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί, ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ.), επί 

απνδείμεη. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή/ν 

αλαζέησλ θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

Α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 

αλαζηνιήο επί απηψλ, 

Β) νινθιήξσζε ηπρφλ πξνβιεπφκελνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ. 

Γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 

Κεηά ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο.  

Θαηά ην ζηάδην απηφ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα θαη ηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε πξνζσξηλνχ πξνκεζεπηή, ε κείσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηηκήκαηνο. 

Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη 

ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/16. 
 

Δγγςήζειρ 

 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη‟ άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/16, δελ απαηηείηαη. 

 

Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. β΄, ζην άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε αλσηέξσ εγγχεζε ζα αληηθαηαζηαζεί απφ «Δγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ή ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ρν χςνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ ΦΞΑ. Ζ 

ελ ιφγσ εγγπεηηθή ζα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ.   

 

Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 

139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
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Νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

Β) ηνλ εθδφηε 

Γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

Γ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

Δ) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

Πη) ηελ πιήξε επσλπκία, ΑΦΚ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε 

Ε) ηνπο φξνπο φηη αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο 

απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 

Θ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

Η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγπεηηθήο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 

ή κεξηθά εληφο πέληε εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

Ηα) ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

Ξληπυμή:  

 

 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ 

απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π. φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/16). 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  

 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Λ. 4412/2016 άξζξν 375,  (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) Γεκφζηεο 

Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

0,06% 

 

 ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 

(ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  8% θφξνο 

εηζνδήκαηνο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα πξνκήζεηα εηδψλ. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 Ρα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

   

   

Έννομη Ξποζηαζία 
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Θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε ηνπ Λ. 4412/2016 θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 

εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/16.  

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ ρσξίο ΦΞΑ, ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά ηε πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε εκέξεο 

πξίλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηε θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 

1% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

 
Δπιβολή Ξποζηίμυν    

 
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε-παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απαθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 

     

Ξαπάδοζη λικών  

 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Νη πξνο παξάδνζε πνζφηεηεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 

ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   
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Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

1 Κςκλώμαηα  πινικού Bubble CPAP  (B- CPAP ) (80 ηεμάσια)                   κε ηηο αθόινπζεο 

πξνδηαγξαθέο.  
- ςμβαηά με ηοςρ μείκηερ οξςγόνος και ηοςρ ςγπανηήπερ Fisher & Paykel  πος διαθέηει 

η Μονάδα  

- To θάζε ζύζηεκα λα απνηειείηαη από:  
- Θεξκαηλόκελν θύθισκα κε ηελ αληίζηαζε ζέξκαλζεο λα βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ησλ 

ηνηρσκάησλ ζε ζπεηξνεηδή κνξθή γηα νκνηόκνξθε ζέξκαλζε ηνπ αεξαγσγνύ γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πγξαζίαο.  

- Να δηαζέηεη βαιβίδα αζθάιεηαο πίεζεο κε κέγηζην όξην 17 cm H2O  θαη                      8 L/min, 
θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ πνζόηεηαο Ο2 κε  ζπζθεπή κέηξεζεο νμπγόλνπ. 

- Να δηαζέηεη απηνηξνθνδνηνύκελν ζάιακν λεξνύ κε δηπιό θινηέξ γηα ηελ κέγηζηε αζθάιεηα 
ηνπ λενγλνύ 

- Να δηαζέηεη δνρείν γηα ξύζκηζε ηεο πίεζεο εθπλνήο ηνπ CPAP από 3 κέρξη 10 cm H2O. 
 

ΣΔΜ 80 

2  Μάζκερ  B- CPAP Small  

Αλαηνκηθέο καιαθέο κάζθεο ζηιηθόλεο γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & 
Paykel γηα ρξήζε ζε πξόσξα θαη ηειεηόκελα λενγλά.  
 

ΣΔΜ 40 

3 Μάζκερ  B- CPAP Medium Αλαηνκηθέο καιαθέο κάζθεο ζηιηθόλεο γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble 

CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & Paykel γηα ρξήζε ζε πξόσξα θαη ηειεηόκελα λενγλά.  
 

ΣΔΜ 50 

4 Μάζκερ  B- CPAP Large  

Αλαηνκηθέο καιαθέο κάζθεο ζηιηθόλεο γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & 
Paykel γηα ρξήζε ζε πξόσξα θαη ηειεηόκελα λενγλά.  
 

ΣΔΜ 30 

5 Ρινικά prongs Β-CPAP                                                                            Μαιαθά prongs από ζηιηθόλε 

γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP ηνπ νίθνπ Fisher-Paykel ζε ηέζζεξα κεγέζε 3.5 mm/2.0 mm  

ΣΔΜ 40 

6 Ρινικά prongs Β-CPAP                                                                             Μαιαθά prongs από ζηιηθόλε 

γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP ηνπ νίθνπ Fisher-Paykel ζε ηέζζεξα κεγέζε 4.0mm/3.0 mm,  

TEM 50 

7 Ρινικά prongs Β-CPAP                                                                             Μαιαθά prongs από ζηιηθόλε 

γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP ηνπ νίθνπ Fisher-Paykel ζε ηέζζεξα κεγέζε 4.5mm/4.0 mm  

TEM 50 

8 Ρινικά prongs Β-CPAP                                                                             Μαιαθά prongs από ζηιηθόλε 

γηα εθαξκνγή ζην ζύζηεκα Bubble CPAP ηνπ νίθνπ Fisher-Paykel ζε ηέζζεξα κεγέζε 5.0 mm/4.0 mm 

TEM 50 

9 Εύκαμπηορ πινικόρ ζωλήναρ γηα ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα Bubble CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & Paykel 

θαη ηελ ξηληθή κάζθα ηνπ λενγλνύ, 50 cm  

ΤΚ 5 

ΣΔΜ 
5 

10 Εύκαμπηορ πινικόρ ζωλήναρ γηα ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα Bubble CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & Paykel 

θαη ηελ ξηληθή κάζθα ηνπ λενγλνύ, 70  

ΤΚ 5 

TEM 
7 

11 Εύκαμπηορ πινικόρ ζωλήναρ γηα ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα Bubble CPAP   ηνπ νίθνπ Fisher & Paykel 

θαη ηελ ξηληθή κάζθα ηνπ λενγλνύ, 100 cm 

ΤΚ 5 

TEM 
6 

12 κοςθιά ζηεπέωζηρ ηνπ ξηληθνύ ζσιήλα θαη ησλ ξηληθώλ καζθώλ γηα ην ζύζηεκα B- CPAP, 22-25 

cm, πνπ λα δηαζέηνπλ εηδηθή πεξηνρή ζηεξέσζεο κε Velcro γηα ζηαζεξή ζπγθξάηεζε 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

13 κοςθιά ζηεπέωζηρ ηνπ ξηληθνύ ζσιήλα θαη ησλ ξηληθώλ καζθώλ γηα ην ζύζηεκα B- CPAP, 25-29 

cm, πνπ λα δηαζέηνπλ εηδηθή πεξηνρή ζηεξέσζεο κε Velcro γηα ζηαζεξή ζπγθξάηεζε 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

14 κοςθιά ζηεπέωζηρ ηνπ ξηληθνύ ζσιήλα θαη ησλ ξηληθώλ καζθώλ γηα ην ζύζηεκα B- CPAP, 30-36 

cm πνπ λα δηαζέηνπλ εηδηθή πεξηνρή ζηεξέσζεο κε Velcro γηα ζηαζεξή ζπγθξάηεζε) 
 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

15 Κςκλώμαηα για πινικό CPAP Medin Θεξκαηλόκελν θύθισκα κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζηα δύν άθξα 

ηεο βαιβίδαο medijet θαηάιιειν γηα λενγλά. Τν θύθισκα λα έρεη εηδηθό αληάπηνξα γηα ηελ ζέξκαλζή 
ηνπ ν νπνίνο λα δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνρή γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζεξκαληηθνύ θαισδίνπ ηνπ 
πγξαληήξα.  
Να είλαη ζε κνλή θαη δηάθαλε ζπζθεπαζία γηα θάζε θύθισκα πεξηιακβάλνληαο απηνηξνθνδνηνύκελν 
ζάιακν ύγξαλζεο θαη ηελ εηδηθή βαιβίδα medijet. 
 

ΣΔΜ 80 

16 Ρινικά prongs για ηα CPAP Medin XSmall, από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδεηαη ε κύηε ηνπ λενγλνύ, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

ΓΔΚΑΓΑ 2 

17 Ρινικά prongs για ηα CPAP Medin Small, από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδεηαη ε κύηε ηνπ λενγλνύ, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία  

ΓΔΚΑΓΑ 3 

18 Ρινικά prongs για ηα CPAP Medin Medium, από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδεηαη ε κύηε ηνπ λενγλνύ, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

19 Ρινικά prongs για ηα CPAP Medin ζε Large από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδεηαη ε κύηε ηνπ λενγλνύ, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 
 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

20 Ρινικά prongs για ηα CPAP Medin XLarge από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδεηαη ε κύηε ηνπ λενγλνύ, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

ΓΔΚΑΓΑ 4 
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21 Ρινικέρ μάζκερ για ηα CPAP Medin  Small από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία 
 

ΓΔΚΑΓΑ 3 

22 Ρινικέρ μάζκερ για ηα CPAP Medin  Medium από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία.  
 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

23 Ρινικέρ μάζκερ για ηα CPAP Medin Large από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία.  
 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

24 Ρινικέρ μάζκερ για ηα CPAP Medin XLarge) από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία.  
 

ΓΔΚΑΓΑ 4 

25 Ρινικέρ μάζκερ για ηα CPAP Medin  ΦSmall από ζηιηθόλε κε αλαηνκηθό ζρήκα, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία.  
 

ΓΔΚΑΓΑ 2 

26 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin xSmall, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 5 

27 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin Small ζε αηνκηθή 
ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C. 10ηεμ.  

ΣΔΜ 10 

28 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin  Medium, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 20 

29 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin  Large,  ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 30 

30 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin   XLarge, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 30 

31 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin  xx– Largeζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 30 

32 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin  xxx– Large ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 30 

33 κοςθάκια για ηην ζηεπέωζη ηος πινικού ζωλήνα ηος κςκλώμαηορ Medin  xxxx – Large ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζηνπο 60C.  

ΣΔΜ 30 

34 Πποζηαηεςηικά μύηηρ Υπναιιεξγηθά  απηνθόιιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο,  κέγεζνο S.  
 

Τ 80 

ΣΔΜ 
2 

35 Πποζηαηεςηικά μύηηρ Υπναιιεξγηθά  απηνθόιιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο, κέγεζνο  M   
 

ΤΚ 80 

ΣΔΜ 
3 

36 Πποζηαηεςηικά μύηηρ Υπναιιεξγηθά  απηνθόιιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο, κέγεζνο  L.  
 

ΤΚ 80 

ΣΔΜ 
4 

37 Κςκλώμαηα για αναπνεςζηήπερ Draeger  

Θεξκαηλόκελν θύθισκα λενγλώλ ,κηαο ρξήζεο κε ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 
- Να είλαη ζπκβαηό κε ηνπο πγξαληήξεο Fisher & Paykel θαη λα απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο από 

ηελ Fisher & Paykel 
- Να είλαη θιεηζηό set πνπ λα πεξηιακβάλεη έλα πιήξσο ζεξκαηλόκελν θύθισκα αλαπλνήο θαη 

έλα απηνηξνθνδνηνύκελν ζάιακν λεξνύ κε δύν θινηέξ γηα κέγηζηε αζθάιεηα. 
- Να ζεξκαίλεηαη κέζσ δηπινύ ζπεηξνεηδνύο ζύξκαηνο γηα νκνηόκνξθε ζέξκαλζε, γηα λα 

δηαηεξείηαη ην θύθισκα ζηεγλό θαη λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ινηκώμεσλ από ηε 
ζπγθέληξσζε πγξώλ. 

- Τν εθπλεπζηηθό ζθέινο λα κελ δηαζέηεη πδαηνπαγίδα θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εηδηθό 
πδξνθηιηθό πιηθό κηθξνθπςειηδηθήο ηερλνινγίαο γηα λα δηνρεηεύεηαη ε πγξαζία ζην 
πεξηβάιινλ πξνζηαηεύνληαο έηζη ηνλ αζζελή αιιά θαη ηνλ αλαπλεπζηήξα από 
ζπγθεληξώζεηο πγξαζίαο θαζώο επίζεο θαη γηα λα απνηειεί έλα πιήξσο θιεηζηό θύθισκα 
ρσξίο λα απαηηείηαη εμσηεξηθή παξέκβαζε ( απνζηξάγγηζε πδαηνπαγίδαο). 

- Να δηαζέηεη ππνδνρή ζην ζπλδεηηθό Υ γηα αλαξξόθεζε ρσξίο λα απνζπλδέεηαη ην θύθισκα. 
- Τν ζπλδεηηθό Υ λα είλαη εύθακπην θαη λα πεξηζηξέθεηαη. 

 

ΣΔΜ 50 

 Κςκλώμαηα για αναπνεςζηήπερ SLE 2000 και 5000  

Θεξκαηλόκελν θύθισκα λενγλώλ, κηαο ρξήζεο κε ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 
- Να είλαη ζπκβαηό κε ηνπο πγξαληήξεο Fisher & Paykel θαη λα απνδεηθλύεηαη εγγξάθσο από 

ηελ Fisher & Paykel 
- Να είλαη θιεηζηό set πνπ λα πεξηιακβάλεη έλα πιήξσο ζεξκαηλόκελν θύθισκα αλαπλνήο θαη 

έλα απηνηξνθνδνηνύκελν ζάιακν λεξνύ κε δύν θινηέξ γηα κέγηζηε αζθάιεηα. 
- Να ζεξκαίλεηαη κέζσ δηπινύ ζπεηξνεηδνύο ζύξκαηνο γηα νκνηόκνξθε ζέξκαλζε, γηα λα 

δηαηεξείηαη ην θύθισκα ζηεγλό θαη λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ινηκώμεσλ από ηε 
ζπγθέληξσζε πγξώλ. 

- Τν εθπλεπζηηθό ζθέινο λα κελ δηαζέηεη πδαηνπαγίδα θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εηδηθό 
πδξνθηιηθό πιηθό κηθξνθπςειηδηθήο ηερλνινγίαο γηα λα δηνρεηεύεηαη ε πγξαζία ζην 
πεξηβάιινλ πξνζηαηεύνληαο έηζη ηνλ αζζελή αιιά θαη ηνλ αλαπλεπζηήξα από 
ζπγθεληξώζεηο πγξαζίαο θαζώο επίζεο θαη γηα λα απνηειεί έλα πιήξσο θιεηζηό θύθισκα 
ρσξίο λα απαηηείηαη εμσηεξηθή παξέκβαζε ( απνζηξάγγηζε πδαηνπαγίδαο). 

- Να δηαζέηεη ππνδνρή ζην ζπλδεηηθό Υ γηα αλαξξόθεζε ρσξίο λα απνζπλδέεηαη ην θύθισκα. 
- Τν ζπλδεηηθό Υ λα είλαη εύθακπην θαη λα πεξηζηξέθεηαη. 

 
 

ΣΔΜ 80 
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

 

 

ΞΟΝΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

 

Αξίαρ : …………………. 

( ολογπάθυρ) 

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Φ.Ξ.Α. 

 

 

 

 

                                           Γηα ηελ Ξξνκήζεηα:  

 

 

      Πηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ………………….. νη ππνγεγξακκέλνη, αθ ελφο κελ ν θ. 

………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ, εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ην 

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ θαη αθεηέξνπ, ε 

εηαηξεία………………………………………………………………………………, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε, έρνληαο ππφςε :  

            1. Ρελ ππ. αξηζκ  13/2017 δηαθήξπμε ηνπ Ξ.Γ.Λ.E. 

  2. Ρελ ππ. αξηζκ …………………………………………. απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε  

αξηζ. πξση. ………………………  πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. 

 

 

ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη ΠΛΑΞΝΓΔΣΘΖΘΑΛ ηα παξαθάησ : 

 

Ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο γηα 

ζπληνκία ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο «πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα …………………………..  φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα  Η  ην νπνίν, φπσο θαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ν 

πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 1ο : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ εληφο δψδεθα (12) Κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, δειαδή απφ…………..έσο ……………. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 

εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο 

ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
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                      ΑΟΘΟΝ 2ο : ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

  

 

    Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

     Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16.   

     Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 

λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

 

ΑΟΘΟΝ 3ο : ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 

 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε-παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 

ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε.   

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα 

ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.   

 
ΑΟΘΟΝ 4ο : ΞΙΖΟΥΚΖ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 
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Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ 

απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π. φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/16). 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  

 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Λ. 4412/2016 πέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ . 

0,06% 

 

 ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 

(ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  4% θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 Ρα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην δηαθήξπμε. 

   

 

ΑΟΘΟΝ 5ο:  ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ – ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – 

ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ 

ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ 

κία δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

άξζξνπ 133 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

                                    ΑΟΘΟΝ 6ο: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

 

 Ν αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

 

                              ΑΟΘΟΝ 7ο : ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε είδνο. Ζ κε 

αλαγξαθή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε παξαιαβή ησλ εηδψλ ή ηελ κε εμφθιεζε ησλ 
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ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη θνηλή έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπκβάζεηο. Ζ πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ιφγσ 

δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ θξαηήζεσλ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο 

δηάηαμεο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 
                                         ΑΟΘΟΝ 8ο : ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ ππ. 

αξηζκ. ………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ …………. ηεο Ρξάπεδαο 

…………………….., ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

        Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ε αλσηέξσ εγγχεζε ζα αληηθαηαζηαζεί απφ «Δγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ή ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ρν χςνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ ΦΞΑ. Ζ 

ελ ιφγσ εγγπεηηθή ζα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ.   

  

 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη  

ππνγξάθεηαη (αηειψο) απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο αθνινπζεί : 

 

 
 

 
                                      ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.ΔΒΟΝ                          

 
    Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

 

 

 

(Πθπαγίδα –πογπαθή 

Ννομαηεπώνςμο ςπογπάθονηορ) 

………………………………     …………………………………. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [……] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……] 

- Σειέθσλν: [……] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [……] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, 

δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε 

έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

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

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

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

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

[] Ναη [] Όρη 
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απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

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

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV 

ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 
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ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

 

[] Ναη [] Όρη 
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πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη 

από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 

λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο 

εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε 

ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 

ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

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

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

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

250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο 

του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

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

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ 

αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά 

µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 

απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 
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ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 

για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

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

και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν 

εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 

φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

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

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρκρο 48. 
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xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει 

να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο 

επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ 

ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 

xlviii Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

xlviii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xlviii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

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

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

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

250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο 

του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

xlviii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

xlviii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 

1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ 

αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν 

Πρωτοκόλλων. 

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

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

αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xlviii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xlviii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

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

και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που 

ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

xlviii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 

φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

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

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xlviii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xlviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xlviii Πρβλ άρκρο 48. 

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

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xlviii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

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

xlviii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xlviii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xlviii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xlviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xlviii Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

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

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 

ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlviii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlviii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xlviii Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlviii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ 

ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ 
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